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Każde legalne oprogramowanie dostarczane 
jest wraz z licencją. Dotyczy to zarówno 
sytuacji, gdy oprogramowanie zostało 
zakupione do użytku na jednym komputerze, 
na wielu komputerach pracujących w sieci, lub 
gdy jest preinstalowane jako część systemu. 
Licencja służy ochronie praw twórców 
oprogramowania i jest egzekwowana w ramach 
praw autorskich. Osoby kupujące 
oprogramowanie nie stają się jego 
właścicielami. Posiadają one jedynie prawo 
do korzystania z oprogramowania zgodnie z 
warunkami licencji udzielonej przez wydawcę.
Ponieważ temat licencjonowania budzi nadal 
wiele wątpliwości prezentujemy Państwu 
wybrane pytania i odpowiedzi związane z 
licencjonowaniem produktów Autodesk. Więcej 
informacji na temat licencjonowania znajdą 
Państwo na www.autodesk.pl 

1.  W jaki sposób mogę stwierdzić, że produkt 
fi rmy Autodesk jest oryginalny?

Oryginalne oprogramowane fi rmy Autodesk 
sprzedawane jest w oryginalnych pudełkach, 
zawierających: oryginalne nośniki CD lub DVD, 
instrukcje, informacje dotyczące sposobu 
rejestracji oprogramowania w fi rmie Autodesk 
Każdy pakiet zawiera informacje o numerze 
seryjnym oraz kluczu CD oprogramowania.
Oryginalne nośniki CD lub DVD są umieszczone 
w kopertach wewnątrz pudełka z naniesionymi 
informacjami dotyczącymi praw autorskich 
i znaków handlowych.
Oryginalne oprogramowanie fi rmy Autodesk 
nie jest już sprzedawane na dyskietkach ani 
pojedynczych, samodzielnych płytach CD/DVD. 

2.  Jakiego typu licencję otrzymuję od fi rmy 
Autodesk? Jakie warunki licencji są 
najistotniejsze?

- Oryginalne kopie oprogramowania Autodesk 
są udostępniane z licencją na użytkowanie 
programu. Zapisy licencji udostępnianej przez 
fi rmę Autodesk informują wyraźnie, że 
użytkowanie oprogramowania jest możliwe tylko 

według jej warunków 
- Postanowienia umowy licencyjnej 
oprogramowania zawsze należy czytać uważnie, 
ponieważ wyraźnie określają one czynności 
dozwolone i zabronione  użytkownikowi 
oprogramowania 
- Licencja przekazana użytkownikowi przez 
fi rmę Autodesk jest licencją niewyłączną 
i nieprzenośną. Oznacza to, że fi rma Autodesk 
może udzielać licencji innym użytkownikom, zaś 
użytkownikowi nie wolno przenieść na inną 
osobę prawa własności do licencji. 
- Licencja przeznaczona jest zazwyczaj do 
instalacji na 1 komputerze przez 1 użytkownika. 
Istnieje również licencja dla wielu użytkowników 
w środowisku sieciowym (informacje na temat 
tego typu licencji dostępne są u Autoryzowanych 
Sprzedawców Autodesk). 

3.  W siedzibie użytkownika prowadzony 
jest audyt lub upoważnione organy 
sprawdzają, czy ma miejsce nielegalne 
użytkowanie produktów fi rmy Autodesk. 
W jaki sposób można udowodnić, że 
oprogramowanie jest zabezpieczone 
odpowiednimi licencjami? 

Zachęcamy użytkowników by zachowali kilka 
bardzo ważnych dokumentów, potwierdzających 
zakup licencji. Te dokumenty to:
- dane rejestracyjne, łącznie z numerem seryjnym 
oprogramowania, kluczem CD oraz kodem 
autoryzacji; 
- oryginały faktur zakupu oprogramowania 
u sprzedawcy; 
- oryginalne nośniki; 
- oryginalne instrukcje oraz opakowanie; 
Do potwierdzenia faktu nabycia oprogramowania 
Autodesk bardzo ważna jest również rejestracja 
tego oprogramowania, zwłaszcza, gdy 
użytkownik nie zachował lub zgubił fakturę oraz 
oryginalne materiały. 

4.  Jakie korzyści odniesie użytkownik 
z rejestracji zakupionego oprogramowania 
w fi rmie Autodesk? 

Rejestracja jest niezbędna do zainstalowania 

i aktywowania oprogramowania fi rmy Autodesk.
Wyłącznie zarejestrowani użytkownicy będą 
otrzymywać ważne informacje dotyczące ich 
produktów, wsparcia oraz nowych produktów. 
Ponadto, rejestracja będzie również wymagana 
przy dokonywaniu aktualizacji z poprzedniej 
wersji oprogramowania fi rmy Autodesk. 
Rejestracja pozwala również użytkownikowi 
końcowemu sprawdzić, czy jego 
oprogramowanie jest oryginale.

5.  Gdzie mogę znaleźć Umowę Licencyjną 
Użytkownika (“EULA”)? 

Umowa Licencyjna Użytkownika (“EULA”) 
wyświetlona zostaje w trakcie procesu instalacji.
Należy przeczytać tę umowę dokładnie 
i wydrukować na przyszłość.
Jeżeli użytkownik zaakceptuje warunki Umowy 
Licencyjnej Użytkownika proces instalacji będzie 
kontynuowany i użytkownik będzie związany 
obowiązkami wynikającymi z Umowy Licencyjnej 
Użytkownika.
Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje Umowy 
Licencyjnej Użytkownika, proces instalacji 
zostanie wstrzymany i użytkownik będzie mógł 
zwrócić oprogramowanie do fi rmy Autodesk 
w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu.
W zainstalowanym oprogramowaniu treść 
Umowy Licencyjnej można znaleźć w:  Pomoc-> 
Informacje->Informacje o produkcie->Warunki 
licencji. 

6.  Czy mogę sprzedać lub przenieść moją 
licencję? 

Firma Autodesk udziela użytkownikowi licencji 
na użytkowanie oprogramowania. Licencja ta 
jest nieprzenoszalna. Oznacza to, że użytkownik 
nie może powielać oprogramowania, sprzedawać 
go ani w żaden inny sposób przenosić jego 
własności bez upoważnienia fi rmy Autodesk. 
Na przykład, użytkownik nie może sprzedać 
swojej kopii oprogramowania fi rmy Autodesk 
podczas wyprzedaży likwidacyjnej czy też na 
aukcji internetowej, np. na Allegro.pl. Autodesk 
oraz Allegro.pl aktywnie współpracują przy 
eliminowaniu tego typu nieautoryzowanych 
sprzedaży. 

7.  Czy mogę wykonać kopię oprogramowania 
i użytkować ją na komputerze w domu?

Tak, pod pewnymi warunkami. Użytkownicy 
wersji autonomicznych (indywidualnych, ang. 
standalone) oraz autonomicznych 
wielostanowiskowych (ang. multi-seat 
standalone) oprogramowania fi rmy Autodesk 
mogą instalować i użytkować JEDNĄ dodatkową 
kopię oprogramowania na drugim komputerze 

Licencjonowanie produktów Autodesk 
– często zadawane pytania (FAQ)

Licencjonowanie produktów Autodesk (FAQ)

Rys. Rozpoznawanie oryginalnych produktów fi rmy Autodesk.
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znajdującym się poza zwykłym miejscem pracy, 
dla każdej dozwolonej liczby kopii 
oprogramowania, pod warunkiem, że:
(i) taki drugi komputer
•  jest własnością użytkownika (licencjobiorcy) 
lub jest przez niego wzięty w leasing (a nie innej 
osoby, jak np. pracownika użytkownika); 
•  NIE jest serwerem; 
(ii) dodatkowa kopia Oprogramowania jest 
wykorzystywana wyłącznie w celu umożliwienia 
użytkownikowi (lub pracownikowi użytkownika) 
wykonywania pracy z dala od zwykłego miejsca 
pracy;
(iii) oryginał oraz dodatkowa kopia 
oprogramowania są użytkowane wyłącznie przez 
tę samą osobę i w danym momencie użytkowana 
jest tylko jedna z kopii oprogramowania; oraz
obie kopie oprogramowanie są zainstalowane 
i użytkowane wraz z urządzeniem 
zabezpieczającym, które zostało dostarczone 
wraz z Oprogramowaniem.

8.  Co daje możliwość Użytku Domowego 
(Home Use) przy Subskrypcji?

Opcja Home Use (Użytek Domowy) Subskrypcji 
pozwala licencjobiorcy zainstalować i użytkować 
drugą kopię programu w drugiej lokalizacji z dala 
od jego biura, pod pewnymi warunkami.
Użytkownik nie może użytkować oprogramowania 
w tym samym czasie 
i w pracy i w domu, oraz - jeśli właścicielem 
oprogramowania jest pracodawca - użytkownik 
nie może wykorzystywać kopii zainstalowanej 
w domu do pracy na własny rachunek. 
Opcja ta pozwala jednak pracownikom 
zainstalować licencję na ich osobistych 
komputerach.
Opcja ta może nie być dostępna dla wszystkich 
programów i wszystkich lokalizacji. Więcej 
informacji na ten temat można uzyskać od 
Autoryzowanego Sprzedawcy lub przedstawiciela 
fi rmy Autodesk.

9.  Czy mogę użytkować oprogramowanie 
Autodesk w każdym miejscu na świecie?

Nie, chyba że pod pewnymi warunkami.
Zgodnie z Umową Licencyjną Użytkownika, którą 
użytkownik akceptuje w trakcie instalacji 
oprogramowania, oprogramowanie może być 
użytkowane wyłącznie w kraju, na terenie którego 
zostało zakupione.
Jeżeli oprogramowanie zostało zakupione 
w państwie członkowskim Unii Europejskiej (“EU”) 
lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 
Handlu (“EFTA”) można je użytkować 
w każdym państwie należącym do EU lub EFTA.
Na przykład, jeżeli oprogramowanie Autodesk 
zostało zakupione w Stanach Zjednoczonych nie 
będzie można użytkować go na terytorium Polski.

10.  Autodesk sprzedaje różne “wersje” swojego 
oprogramowanie (np. wersje komercyjne, 
wersje edukacyjne, wersje ewaluacyjne, 
itp.). Jaka jest główna różnica pomiędzy 
tymi wersjami?

Główna różnica między tymi wersjami polega 
na zakresie praw licencyjnych udzielanych przez 
fi rmę Autodesk. Na przykład, wersja edukacyjna 
może zostać nabyta wyłącznie przez instytucję 
edukacyjną i może być użytkowana wyłącznie 
w celach edukacyjnych. Podobnie, wersja 
ewaluacyjna lub wersja Not For Resale (NFR) 
może być wykorzystywana wyłącznie w celach 
przetestowania funkcjonalności oprogramowania. 
Wersja edukacyjna, ewaluacyjna oraz NFR nie 
mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych 

(co obejmuje również szkolenia komercyjne).
Różnica między tymi wersjami widoczna jest 
również w poziomie ich zalecanych cen 
detalicznych. 

11.  Czy szkoły publiczne mogą sprzedawać 
szkolenia komercyjne, podczas których 
wykorzystywane są wersje edukacyjne 
(EDU) oprogramowania?

Nie.
Wyłącznie szkoły non-profi t mogą korzystać 
z wersji EDU do prowadzenia szkoleń non-profi t. 
Wersje EDU nie mogą być wykorzystywane 
do celów komercyjnych, co obejmuje również 
szkolenia.
Można je wykorzystywać wyłącznie do szkoleń 
służących “zdobyciu stopnia”.
Wiele szkół wyższych oraz uniwersytetów używa 
wersji EDU oprogramowania fi rmy Autodesk 
w czasie kursów wchodzących w skład programu 
nauczania, a jednocześnie używa wersji 
komercyjnych/ATC podczas szkoleń 
komercyjnych. 

12.  Otrzymałem kopię próbną od sprzedawcy 
w celu przetestowania oprogramowania 
i obecnie jest ona wykorzystywana 
w jednym z projektów – chcę sprawdzić 
czy w pełni zaspokaja moje potrzeby. Czy 
działanie to narusza postanowienia umowy 
licencyjnej?

Po pierwsze, należy sprawdzić, czy faktycznie 
jest to wersja próbna oprogramowania (lub 
wersja NFR). Dopuszczalne są sytuacje, w których 
testowanie produktu wymaga sprawdzenia, 
czy jego zakup jest opłacalny, na przykład przez 
wykorzystanie go w ramach bieżącego projektu. 
Jeśli oprogramowanie w odpowiedniej wersji 
zostało udostępnione przez Autoryzowanego 
Sprzedawcę, nie doszło do naruszenia 
postanowień umowy licencyjnej. Jednakże wersji 
próbnej można używać tylko przez czas określony 
przez fi rmę Autodesk. Sprzedawcy fi rmy Autodesk 
zawsze o tym informują.  

13.  Użytkownik dokonał aktualizacji 
oprogramowania AutoCAD 2006 
do najnowszej wersji AutoCAD 2009. 
Czy może on wciąż korzystać 
z oprogramowania AutoCAD 2006 
do pracy nad starszymi rysunkami 
stworzonymi przy pomocy tej wersji 
oprogramowania? 

Nie.
Tylko klienci objęci subskrypcją mogą zachować 
poprzednie wersje oprogramowania, wszyscy inni 
muszą skasować lub zniszczyć poprzednie wersje 
posiadanego oprogramowania w ciągu 120 dni od 
aktualizacji do nowszej wersji. Muszą zaprzestać 
użytkowania poprzedniej wersji.
Aktualizacje dostępne są wyłącznie dla 
zarejestrowanych użytkowników. Oznacza to, 
że przed aktualizacją do najnowszej wersji 
oprogramowanie musi zostać zarejestrowane 
w fi rmie Autodesk.
Autodesk może zażądać od użytkowników 
okazania dowodu na to, iż poprzednia wersja 
oprogramowania, które zostało zaktualizowane do 
nowszej wersji, została skasowana lub usunięta z 
twardego dysku.
Ponadto, z racji tego, że licencje są 
nieprzenoszalne, użytkownik nie otrzyma kodu 
aktywacyjnego do nowej wersji oprogramowania, 
jeśli poprzednia wersja programu, który 
aktualizuje, była zarejestrowana na kogoś innego. 

14.  Czym jest aktywacja produktu?
Aktywacja produktu to programowa technologia 
do zarządzania licencjami, wykorzystywana przez 
wiele produktów fi rmy Autodesk®. Jest to 
bezpieczny i prosty proces, umożliwiający 
użytkownikom, którzy zakupili oryginalne licencje 
programowe, uruchomienie programów 
Autodesk. Proces weryfi kuje, czy numer seryjny 
jest ważny oraz czy oprogramowanie jest 
aktywowane na właściwym komputerze. 
Aktywacja produktu nie zmienia sposobu działania 
oprogramowania dla licencjonowanych 
użytkowników. 

15.  Co się dzieje podczas aktywacji produktu?
Proces aktywacji jest nieskomplikowany 
i ma miejsce przy pierwszym uruchomieniu 
oprogramowania Autodesk. Użytkownik przesyła 
numer seryjny produktu oraz dane rejestracyjne 
do fi rmy Autodesk, gdzie numer seryjny jest 
sprawdzany i generowany jest kod aktywacji, 
który następnie jest zwracany do komputera, 
gdzie powoduje odblokowanie oprogramowania.  
Aktywacja jest szybka i łatwa; większość 
użytkowników będzie musiała przechodzić przez 
nią tylko raz.

16.  A co jeśli w pracy wykorzystuję więcej 
niż jeden komputer? Ile aktywacji można 
przeprowadzić w ramach jednej licencji?

Autodesk wie, że może czasami zajść potrzeba 
korzystania z oprogramowania będąc poza 
zwykłym miejscem pracy, na przykład, pracując 
w domu. By to umożliwić, mechanizm aktywacji 
pozwala zainstalować i aktywować 
oprogramowanie również na drugim komputerze, 
który jest w posiadaniu i pod kontrolą 
użytkownika. Proszę pamiętać, 
że oprogramowanie może być użytkowane tylko 
przez jedną osobę i tylko jedna 
z tych dwóch kopii oprogramowania może 
być użytkowana w danym momencie. Więcej 
informacji o korzystaniu z oprogramowania na 
drugim komputerze można znaleźć w Umowie 
Licencyjnej Użytkownika. 

17.  Kupuję zazwyczaj wiele kopii 
oprogramowania Autodesk, ale 
wykorzystuję tylko jeden z numerów 
seryjnych CD dla wszystkich instalacji. 
Czy ten sposób instalacji będzie działał 
z mechanizmem aktywacji produktu?

Nie. W przypadku tego typu sytuacji Autodesk 
zaleca zakup licencji wielostanowiskowej typu 
network. Użytkownik otrzyma wtedy jedną płytę 
CD/DVD oraz jeden numer seryjny, którego będzie 
mógł użyć na określonej liczbie komputerów. W 
sprawie szczegółów prosimy skontaktować się ze 
sprzedawcą oprogramowania. 

18.  A co w przypadku, gdy będę chciał używać 
oprogramowania na nowym komputerze?

W przypadku modernizacji lub wymiany 
komputera wystarczy po prostu przenieść licencję 
przy pomocy narzędzia Portable License Utility. 

19. Jakie modyfi kacje mogą spowodować 
konieczność ponownej aktywacji?

Poniższe działania mogą spowodować 
konieczność ponownej aktywacji:
•  Znaczna zmiana głównego dysku 
•  Nieumiejętne manipulowanie usługami 
aktywacji lub plikami licencji programowych 
•  Zmiana daty systemowej lub czasu na 
komputerze, który ma licencję programową 
ograniczoną czasowo. 
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•  Reinstalacja systemu operacyjnego 
•  Wymiana istotnych elementów komputera 

20.  Czy mechanizm aktywacji wysyła jakieś 
dane do fi rmy Autodesk  po dokonaniu 
aktywacji produktu?

Żadne dane nie są przesyłane, chyba że wymagana 
jest ponowna aktywacji licencji programowej. 
Jeśli jednak licencja programowa straci ważność, 
wymagana będzie ponowna aktywacja. 

21.  Często formatuję swój twardy dysk. Jak 
wygląda aktywacja w takim przypadku?

W przypadku sformatowania partycji rozruchowej 
może zajść konieczności ponownej aktywacji 
licencji, ale można tego uniknąć. Podręcznik 
licencjonowania jednostanowiskowego (ang. 
Stand-Alone Licensing Guide), który jest dostępny 
w systemie pomocy, opisuje kilka prostych 
kroków, które pozwalają uniknąć ponownej 
aktywacji 
w przypadku sformatowania twardego dysku.

22.  W jaki sposób mogę aktywować moje 
oprogramowanie?

Należy wykorzystać ekrany do aktywacji 
i rejestracji, wyświetlane przy pierwszym 
uruchomieniu oprogramowania. Produkt można 
aktywować przez całą dobę, siedem dni 
w tygodniu przez Internet lub e-mail. Każda 
z tych opcji to zaledwie kilka kroków - wymagany 
jest jedynie numer seryjny oraz informacje 
rejestracyjne.

23.  Czy po pierwszej instalacji produkt będzie 
działać bez aktywowania go?

Tak. Produkt będzie jednak działał tylko przez 
początkowy okres 30 dni.

24.  Czy mogę wykorzystać mój kod aktywacji 
na kilku maszynach?

Nie. Każdy komputer wymaga przeprowadzenia 
unikalnej transakcji aktywacji. Po aktywacji 
produktu licencja programowa jest przypisywana 
wyłącznie do tego konkretnego komputera. 

25.  Czy ponowna instalacja oprogramowania 
po raz kolejny da możliwość korzystania 
z niego bez aktywacji przez określony czas?

Nie. Przysługuje tylko jeden wstępny okres 
bezaktywacyjny na licencję programową i na 
komputer.  

26.  Kiedy wymagana jest ponowna aktywacja?
Ponowna aktywacja produktu wymagana jest, 
gdy środowisko komputerowe ulegnie znacznym 
zmianom - na przykład po rozbudowaniu lub 
wymianie komputera, lub gdy mechanizm 
aktywacji wykryje, że licencja została niewłaściwie 
zmieniona.
Ponowna aktywacja jest szybsza i łatwiejsza niż 
pierwsza aktywacja, ponieważ oprogramowanie 
jest już zarejestrowane. 

27.  Jeżeli potrzebuję kolejnego kodu aktywacji, 
czy mogą skorzystać 
z poprzedniego kodu?

Nie. Kod aktywacji jest za każdym razem inny 
i nie może być użyty więcej niż raz.

28.  Czy do ponownej aktywacji wymagany jest 
również kod żądania?

Tak. W przypadku ponownej aktywacji nowy 
kod żądania jest generowany i przesyłany 
do fi rmy Autodesk wraz z numerem seryjnym 
oprogramowania, nazwą, wersją oraz językiem. 

29.  Czy deinstalacja i ponowna instalacja 
oprogramowania wymaga nowego kodu 
aktywacyjnego?

Nie. Odinstalowanie i ponowne zainstalowanie 
oprogramowania nie będzie mieć wpływu na 
licencję.

30.  Czy jeśli reinstaluję system operacyjny lub 
zainstaluję nowy system operacyjny będę 
musiał ponownie aktywować 
oprogramowanie?

Tak. W przypadku reinstalacji systemu 
operacyjnego na komputerze, na którym 
zainstalowane jest oprogramowanie, może zajść 
konieczność ponownej aktywacji. 

31. Mój dysk twardy przestał działać. 
Czy będę mógł reinstalować 
oprogramowanie i ponownie je 
aktywować?

Tak. W większości przypadków po rozwiązaniu 
problemów sprzętowych można bez problemu 
ponownie aktywować oprogramowanie. 

32.  Czy dodanie nowego dysku twardego 
wymaga ponownej aktywacji?

Zazwyczaj nie. W przypadku BIOSów niektórych 
producentów dodanie nowego twardego dysku 
może spowodować konieczność ponownej 
aktywacji.  

33.  Po uruchomieniu programu na moim 
komputerze zostaje utworzony katalog o 
nazwie C:\Documents and Settings\All 
Users\Application 
Data\Autodesk\Software Licenses. 
Co to jest?

Ten katalog oraz jego zawartość są 
wykorzystywane przez mechanizm aktywacji. Pliki 
w tym katalogu zawierają cenne informacje 
dotyczące licencji programowych fi rmy Autodesk, 
zainstalowanych na komputerze. Każda zmiana 
tego katalogu lub plików może spowodować 
błędy oprogramowania 
i konieczność ponownej aktywacji licencji. 

34.  Czy po odinstalowaniu oprogramowania 
technologia aktywacji zostaje usunięta?

Usługa licencyjna oraz pliki wymagane do pracy 
mechanizmu aktywacji są usuwane podczas 
procesu deinstalacji oprogramowania. Licencja 
programowa oraz dane zapisane na ścieżce 
zerowej nie są usuwane podczas deinstalacji 
oprogramowania. Informacje te pozostają, by 
uniknąć konieczności ponownej aktywacji licencji 
w przypadku ponownej instalacji 
oprogramowania.

35.  Czy mogę przenieść moją licencję na inny 
komputer?

Tak. Narzędzie Licencja Przenośna (ang. Portable 
License Utility - PLU) umożliwia przeniesienie 
licencji z jednego komputera na inny. Przeniesienie 
licencji blokuje oprogramowanie na oryginalnym 
komputerze i odblokowuje je na komputerze 
docelowym. Przy pomocy PLU można przenosić 
licencję dowolną liczbę razy. Dokumentacja PLU 
instalowana jest podczas instalacji 
oprogramowania Autodesk.

36.  Czy mogę wprowadzać zmiany do mojego 
komputera bez konieczności ponownej 
aktywacji oprogramowania?

Tak. Należy przeprowadzić następującą procedurę: 
Przed rozbudową obecnego komputera przenieś 
licencję na inny komputer przy pomocy PLU.  

Po dokonaniu zmian zainstaluj ponownie 
oprogramowanie Autodesk i przy pomocy PLU 
przenieś licencję z powrotem 
do rozbudowanego komputera. 

37.  Czy aktywacja produktu oznacza to samo co 
jego rejestracja?

Nie. Są to zupełnie inne, ale połączone ze 
sobą procedury. Aktywacja produktu to proces, 
który weryfi kuje numer seryjny produktu 
i licencję. Rejestracja produktu to proces, który 
gromadzi informacje o kliencie. Jest to warunek 
otrzymywania przez niego aktualizacji 
produktowych oraz ofert specjalnych z fi rmy 
Autodesk. Rejestracja produktu wymaga podania 
numeru seryjnego, nazwy fi rmy, nazwy 
użytkownika, adresu oraz odpowiedzi na kilka 
pytań w ramach segmentacji rynku.

38.  Czy muszę zachować 
pudełka/maluale/nośniki od starych, 
upgradeowanych wersji oprogramowania 
Autodesk? Mam kilkadziesiąt licencji 
AutoCADa i problemem jest dla mnie 
przechowywanie pudełek. Co mogę zrobić?

Nie ma przepisu, który mówiłby, że oryginalne 
pudełka są niezbędne do wykazania, że 
dostarczone w nich oprogramowanie jest legalne. 
Można więc je zniszczyć, dla pewności stosując się 
do następujących sugestii:
- sporządzić listę materiałów, przeznaczonych 
do zniszczenia (pudełka, dokumentacja, nośniki) 
- z pudełek wyciąć tabliczki produktowe 
(z numerem seryjnym) i dołączyć je do listy 
- komisyjnie zniszczyć pudełka, dokumentację, 
nośniki. Nośniki należy fi zycznie zniszczyć, 
pudełka i dokumentację uszkodzić (np. przez 
oderwanie okładek, rozdarcie pudełka) przed 
przekazaniem na makulaturę. Celem takiego 
uszkodzenia jest niedopuszczenie do pojawienia 
się materiałów we wtórnym obiegu, na przykład 
na aukcjach internetowych.  Licencjodawca 
(użytkownik) jest odpowiedzialny za to, żeby 
oprogramowanie i dokumentacja nie dostały 
się w posiadanie osób nieuprawnionych.
Powyższe dotyczy zarówno 
nośników/dokumentacji/pudełek od 
oprogramowania, które zostało upgradeowane, 
jak i pudełek od nowego oprogramowania 
(dokumentację i nośniki od aktualnych wersji 
warto zachować).

FAQ pobrane ze strony www.autodesk.pl

UWAGA: Odpowiedzi na często zadawane 
pytania nie są interpretacją Umowy licencyjnej 
na oprogramowanie Autodesk (EULA), 
ani w żaden sposób nie zmieniają, 
a w szczególności nie rozszerzają jej 
postanowień. Odpowiednią dla posiadanego 
oprogramowania wersję Umowy mogą Państwo 
znaleźć na stronie www.autodesk.pl / Umowa 
licencyjna na oprogramowanie Autodesk 
(EULA)
Swoje sugestie oraz inne pytania dotyczące 
licencjonowania mogą Państwo wysyłać na 
adres e-mail: licencjonowanie@autodesk.com 
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