
Wyjaś nienie dotyczące uz ytkowania 
licencji edukacyjnych Autodeśk 

Aktualizacja: 31 sierpnia 2015 r. 
 
Od 7 października 2014 r. Autodesk zapewnia instytucjom edukacyjnym w Europie bezpłatny* dostęp do 
profesjonalnych programów i pakietów Autodesk. 
 
W związku z tą zmianą firma Autodesk uruchomiła Centrum zasobów dydaktycznych (Autodesk 
Academic Resource Center), aby móc dostarczyć oprogramowanie i technologie Autodesk® 
kwalifikującym się instytucjom edukacyjnym: www.autodesk.com/academic. 
 
Celem tego dokumentu jest wyjaśnienie różnych sposobów użytkowania Centrum zasobów 
dydaktycznych Autodesk, a także przedstawienie alternatywnych usług przeznaczonych dla organizacji, 
które nie kwalifikują się do bezpłatnego dostępu. 
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1.0 Uprawnienia dostępu do Centrum zasobów dydaktycznych Autodesk 
 

Organizacje zgodne z definicją „kwalifikującej się instytucji edukacyjnej” są uprawnione do korzystania 
z licencji edukacyjnych i Centrum zasobów dydaktycznych. Szkoły podstawowe nie mogą korzystać 
z Centrum. 
  
„Kwalifikująca się instytucja edukacyjna” to taka, która uzyskała akredytację upoważnionej agencji 
rządowej należącej do władz samorządowych, wojewódzkich/stanowych, federalnych lub krajowych 
i której głównym celem jest nauczanie przyjętych uczniów lub studentów. 

1.1 Organizacje zgodne z definicją „kwalifikującej się instytucji edukacyjnej” 
Do przykładów kwalifikujących się instytucji edukacyjnych można zaliczyć między innymi akredytowane 
publiczne bądź prywatne: 
  

 gimnazja i szkoły średnie; 

 szkoły policealne; 

 kolegia, uniwersytety i politechniki; 

 programy nauczania domowego należące do uznanej, ogólnokrajowej organizacji zajmującej się 
tą tematyką. 

1.2 Organizacje niezgodne z definicją „kwalifikującej się instytucji 
edukacyjnej” 
Z definicji kwalifikującej się instytucji organizacyjnej zostają wyłączone w szczególności: 

 instytucje edukacyjne nieposiadające akredytacji; 

 ośrodki szkoleniowe; 

 kościoły, szpitale, systemy opieki zdrowotnej i biblioteki; 

 laboratoria badawcze; 

 programy dla osób przekwalifikowujących się. 

1.3 Dozwolony użytek oprogramowania udostępnianego za pośrednictwem 
Centrum zasobów dydaktycznych  
Oprogramowania Autodesk udostępniane za pośrednictwem Centrum zasobów dydaktycznych można 
używać do celów nauczania prowadzonego przez „kwalifikującą się instytucję edukacyjną” (tj. w celach 
związanych z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniem, badaniami i pracami rozwojowymi).  
 
 
 



Wszelkie inne przypadki użytkowania wymagają odmiennego rozwiązania licencyjnego Autodesk. Do 
przykładów takich działań można zaliczyć krótkie kursy dla słuchaczy zewnętrznych (zajęcia wieczorowe), 
zarządzanie obiektami, badania i projekty komercyjne itp. Porady dotyczące alternatywnych opcji 
licencyjnych dostępnych w takich przypadkach znaleźć można w punktach 3–8 tego dokumentu. 
 
Pełny tekst warunków dostępny jest pod adresem http://www.autodesk.com/company/legal-notices-
trademarks/software-license-agreements. 

2.0 Aktywne umowy Autodesk Education Subscription 
Wcześniej dostęp do oprogramowania Autodesk wymagał zakupu Maintenance Subscription.  
 
W tym punkcie wyjaśniono, w jaki sposób klienci edukacyjni, którzy wcześniej nabyli Maintenance 
Subscription, mogą uzyskać bezpłatny dostęp do oprogramowania Autodesk.* 

2.1 Obowiązywanie aktualnych umów Autodesk Education Subscription  
Zawarte przez instytucję edukacyjną umowy Autodesk Education Subscription będą obowiązywać do 
dnia ich wygaśnięcia. Okres obowiązywania umowy można sprawdzić, logując się na swoje konto 
Autodesk (dawniej Centrum Subskrypcyjne Autodesk). 

2.2 Wygaśnięcie umów Autodesk Subscription 
Nabyta przez instytucję edukacyjną Autodesk Education Subscription nie zostanie automatycznie 
odnowiona po wygaśnięciu. 
 
Kwalifikujące się instytucje edukacyjne powinny zarejestrować konto w Centrum zasobów 
dydaktycznych, aby uzyskać bezpłatny dostęp do oprogramowania Autodesk.* Po aktywacji licencji 
edukacyjnych za pośrednictwem Centrum zasobów dydaktycznych instytucji przyznawana jest nowa 
umowa Autodesk Education Subscription, którą można administrować za pośrednictwem konta 
Autodesk. 
 
Organizacje niespełniające kryteriów „kwalifikujących się instytucji edukacyjnych” powinny zapoznać się 
z opisanymi w tym dokumencie alternatywnymi opcjami licencyjnymi. 
 
Licencje zapewnione w ramach nabytej wcześniej przez instytucję edukacyjną Education Subscription 
mają charakter wieczysty, co oznacza, że można z nich korzystać również po upływie okresu 
obowiązywania umowy Autodesk Subscription oraz wygaśnięciu korzyści z subskrypcji.  

2.3 Zakończenie sprzedaży pakietu Education Master Suite 
Aby zoptymalizować ofertę produktową i dopasować rozwiązania licencyjne do warunków rynkowych, 
firma Autodesk zdecydowała się nie wprowadzać pakietu Education Master Suite w wersji 2016.  
 
Warunki dotychczasowych umów Autodesk Subscription umożliwiają dostęp do wersji 2015, a także 
wszelkich korzyści oferowanych za pośrednictwem portalu subskrypcji Autodesk, do momentu 
wygaśnięcia umowy subskrypcyjnej. 
 
Kwalifikujące się instytucje edukacyjne mogą uzyskiwać dostęp do pakietów branżowych Autodesk 
w wersji 2016 za pośrednictwem Centrum zasobów dydaktycznych, aby korzystać z oprogramowania, 
które wcześniej wchodziło w skład pakietu Education Master Suite. 
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http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/software-license-agreements


3.0 Szkolenia użytkowników końcowych 
Na potrzeby organizacji i przedsięwzięć niespełniających kryteriów kwalifikującej się instytucji 
edukacyjnej Autodesk oferuje duży wybór rozwiązań licencyjnych. 

3.1 Kursy szkoleniowe dla klientów komercyjnych 
Organizacje szkoleniowe mogą uczestniczyć w programie Autoryzowanych Centrów Szkoleniowych 
(ATC). 
 
W ramach programu ATC organizacje szkoleniowe prowadzące kursy z zakresu produktów Autodesk 
otrzymują w znacznie obniżonej cenie licencje na oprogramowanie Autodesk, które można 
wykorzystywać do celów szkoleniowych, a ponadto prawo oficjalnego posługiwania się marką Autodesk, 
kursy i programy rozwojowe dla instruktorów, możliwość uczestnictwa w kampaniach marketingowych 
oraz wiele innych przydatnych zasobów. 
 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.autodesk.com/atc bądź kontaktując się 
z europejskim dystrybutorem Autodesk — firmą Connect/KnowledgePoint — pod adresem 
Autodesk@knowledgepoint.co.uk.  
 
Podmioty oferujące szkolenia dla użytkowników końcowych mogą też nabyć licencje komercyjne od 
firmy Autodesk lub jej sprzedawców. 

3.2 Organizacje spełniające kryteria „kwalifikującej się instytucji edukacyjnej”  
Oprogramowanie Autodesk dostarczane za pośrednictwem Centrum zasobów dydaktycznych może 
służyć do nauczania przyjętych uczniów lub studentów.  
 
Wszelkie pozostałe działania, takie jak oferowanie kursów dla klientów komercyjnych, zajęć 
wieczorowych itp., nie spełniają kryteriów licencji edukacyjnych. Tacy użytkownicy nie mogą korzystać 
z Centrum zasobów dydaktycznych. Alternatywnym rozwiązaniem jest wówczas przystąpienie do 
programu Autoryzowanych Centrów Szkoleniowych (ATC) lub nabycie licencji komercyjnych.  
 

3.3 Szkolenia dla uczniów, studentów i nauczycieli 
Program Autoryzowanych partnerów ds. rozwiązań edukacyjnych (AAP) Autodesk przeznaczony jest dla 
organizacji oferujących szkolenia i inne usługi wyłącznie dla rynku edukacyjnego. 
 
Organizacje, których wszyscy klienci są uczniami, studentami, nauczycielami lub instytucjami 
edukacyjnymi, mogą dołączać do programu AAP i nabywać licencje Autodesk przeznaczone do użytku 
przez instruktorów w ramach przygotowań do zajęć dydaktycznych.  
W programie AAP dostępne są również wartościowe usługi i wsparcie, np. prawo oficjalnego 
posługiwania się marką Autodesk, szkolenia i programy rozwojowe dla instruktorów, możliwość 
uczestniczenia w kampaniach marketingowych, dostęp do ofert specjalnych partnerów Autodesk, 
a także wiele innych przydatnych zasobów. 
 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.autodesk.com/education bądź kontaktując się 
z europejskim dystrybutorem Autodesk — firmą Connect/KnowledgePoint — pod adresem 
Autodesk@knowledgepoint.co.uk.  
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3.4 Programy dla osób przekwalifikowujących się 
Organizacje uczestniczące w finansowanych przez władze publiczne bądź inne podmioty programach dla 
osób przekwalifikowujących się po zwolnieniu z pracy zwykle nie spełniają definicji „kwalifikującej się 
instytucji edukacyjnej”. 
 
Organizacje takie mogą jednak spełniać opisane w punkcie 3.1 tego dokumentu kryteria programu 
Autoryzowanych Centrów Szkoleniowych (ATC). 
 
Mogą też prowadzić programy dla osób przekwalifikowujących się w oparciu o licencje komercyjne 
nabyte od firmy Autodesk lub jej sprzedawców. 

4.0 Szkolenia dla członków organizacji 
Prowadzony przez Autodesk program szkoleń dla członków organizacji zapewnia dostęp do licencji na 
oprogramowanie Autodesk organizacjom prowadzącym szkolenia wyłącznie dla swoich członków.  
 
Do uprawnionych organizacji można zaliczyć związki zawodowe, izby handlowe, izby przemysłowe i inne 
podobne organizacje, które stawiają uczestnikom kursów wymóg członkostwa.  
 
Więcej informacji można uzyskać od europejskiego dystrybutora Autodesk — firmy 
Connect/KnowledgePoint — pisząc na adres Autodesk@knowledgepoint.co.uk.  
 
Organizacje szkolące swoich członków mogą również zdecydować się na korzystanie z komercyjnych 
licencji Autodesk zakupionych w firmie Autodesk lub u jej sprzedawców. 

5.0 Szkolenia praktykantów 

Za pośrednictwem swojej Społeczności akademickiej Autodesk oferuje europejskim uczniom 
i studentom bezpłatny* dostęp do profesjonalnego oprogramowania do projektowania, przeznaczonego 
do użytku na ich własnych komputerach. 
 
Po spełnieniu pewnych warunków uczniowie i studenci odbywający praktyki w przedsiębiorstwach mogą 
zainstalować drugą kopię licencji Autodesk na przeznaczonym wyłącznie dla nich komputerze 
służbowym, co pozwala im na swobodną pracę. 
 
Inicjatywa ta jest obecnie dostępna wyłącznie w regionie DACH (Austria, Niemcy, Szwajcaria) oraz 
w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji można uzyskać pod adresem azubi@autodesk.com.  
 

5.1 Używanie licencji dla praktykantów w ramach projektów komercyjnych  
Warunki licencji edukacyjnych Autodesk ograniczają użytkowanie wyłącznie do nauczania i ćwiczeń. 
W przypadku wykorzystywania oprogramowania do innych celów konieczne jest nabycie komercyjnych 
licencji Autodesk. 
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6.0 Badania 
 
Podczas badań mogą być używane licencje edukacyjne Autodesk uzyskane za pośrednictwem Centrum 
zasobów dydaktycznych, pod warunkiem że organizacja jest zgodna z definicją „kwalifikującej się 
instytucji edukacyjnej”, a badania nie są nastawione na zysk i są prowadzone w ramach funkcji 
dydaktycznych instytucji edukacyjnej.  
 
Instytuty badawcze/laboratoria, które nie są prowadzone przez instytucję akademicką, zwykle nie 
spełniają kryteriów „kwalifikującej się instytucji edukacyjnej” i nie są uprawnione do uzyskania dostępu 
do oprogramowania Autodesk za pośrednictwem Centrum zasobów dydaktycznych. 
 
Organizacje te muszą nabyć komercyjne licencje Autodesk.  
 
Dotyczy to również „kwalifikujących się instytucji edukacyjnych”, jeżeli prowadzone badania mają cel 
komercyjny lub nie są bezpośrednio związane z działalnością dydaktyczną badaczy. 

7.0 Zarządzanie obiektami 
Zarządzanie obiektami, takimi jak budynki, budowle, wyposażenie lub tereny instytucji edukacyjnej, nie 
jest uważane za wchodzące w skład funkcji dydaktycznych pełnionych przez „kwalifikującą się instytucję 
edukacyjną” (które ograniczają się wyłącznie do celów związanych z uczeniem się, nauczaniem, 
szkoleniem, badaniami i pracami rozwojowymi). 
 
W związku z tym powyższych działań nie można prowadzić w oparciu o oprogramowanie Autodesk na 
licencji edukacyjnej lub uzyskane za pośrednictwem Centrum zasobów dydaktycznych.  
 
Wspomniane cele wymagają nabycia licencji komercyjnych Autodesk przez instytucje edukacyjne. 

8.0 Organizacje charytatywne 
Organizacje charytatywne zwykle nie są zgodne z definicją „kwalifikującej się instytucji edukacyjnej” 
i w rezultacie nie są uprawnione do bezpłatnych* licencji edukacyjnych oferowanych za pośrednictwem 
Centrum zasobów dydaktycznych.  
 
Autodesk realizuje program o nazwie Technology Impact, w ramach którego przekazuje licencje na 
oprogramowanie organizacjom charytatywnym wykorzystującym projektowanie do rozwiązywania 
niezwykle trudnych problemów.  
 
Aby dowiedzieć się więcej lub ubiegać się o grant, należy odwiedzić stronę 
http://www.autodesk.com/sustainable-design/software-partnerships/nonprofits#findoutnow.  

9.0 Użytek indywidualny licencji edukacyjnych Autodesk 
Uczniowie, studenci i nauczyciele mogą pobierać i instalować bezpłatne*, autonomiczne licencje na 
profesjonalne oprogramowanie komputerowe Autodesk po zarejestrowaniu się w Społeczności 
akademickiej Autodesk. 
 

http://www.autodesk.com/sustainable-design/software-partnerships/nonprofits#findoutnow


Uczestnicy muszą uczyć się w „kwalifikującej się instytucji edukacyjnej” lub być w niej zatrudnieni, 
a ponadto mogą używać takich licencji wyłącznie na prywatnym komputerze w związku z ćwiczeniami 
oraz innymi celami bezpośrednio związanymi z uczeniem się, szkoleniami, badaniami lub pracami 
rozwojowymi.  

9.1 Prace dyplomowe 
Studenci tworzący prace dyplomowe mogą używać do tego oprogramowania Autodesk otrzymanego za 
pośrednictwem Społeczności akademickiej Autodesk. 
 
Dotyczy to również tematów podanych przez partnerów branżowych pod warunkiem, że prowadzone 
prace można uznać za objęte programem studiów.  
 

9.2 Praktyki 
 
Po spełnieniu pewnych warunków studenci odbywający praktyki w przedsiębiorstwach mogą 
zainstalować drugą kopię licencji Autodesk na komputerze służbowym, co pozwala im na swobodną 
pracę. 
 
Więcej informacji można znaleźć w punkcie 5.0 tego dokumentu. 

9.3 Uczestnicy kursów organizowanych przez ośrodki szkoleniowe 
i programów dla osób przekwalifikowujących się 
Uczestnicy kursów organizowanych przez ośrodki szkoleniowe nie są uważani za przyjętych uczniów lub 
studentów, ponieważ centra takie nie są uważane za kwalifikujące się instytucje edukacyjne. 
W rezultacie użytkownicy uczestniczący w takich kursach nie mogą być członkami Społeczności 
akademickiej Autodesk.  
 
Opcje licencjonowania Autodesk dla celów ćwiczeń obejmują pełną, 30-dniową wersję testową, którą 
można pobrać z witryny internetowej Autodesk, bądź też zapewnienie przez pracodawcę licencji 
Autodesk Subscription Home. 

9.4 Profesjonalni instruktorzy  
Profesjonalni instruktorzy pracujący dla Autoryzowanych Centrów Szkoleniowych (ATC), odsprzedawców 
Autodesk, niezależnych organizacji szkoleniowych bądź też w charakterze niezależnych zleceniobiorców, 
nie są uprawnieni do dostępu do Społeczności akademickiej Autodesk. 
 
Osoby te mogą mieć możliwość uzyskiwania dostępu do oprogramowania Autodesk licencjonowanego 
na rzecz ATC, dla którego pracują, lub na rzecz organizacji, której są członkami, bądź też nabycia 
komercyjnych licencji na oprogramowanie Autodesk. 
 
 
 


