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Podstawowe założenia Umowy licencyjnej są jednakowe dla wszystkich produktów Autodesk  ale dla konkretnego produktu 
i jego wersji obowiązuje konkretna LSA, mogąca się różnić od innych więc użytkownik powinien ją przeczytać najpóźniej 
podczas instalacji, gdyż jest to wiążąca umowa określająca sposób korzystania z oprogramowania.  

 

 

GDZIE ZNALEŹĆ TREŚĆ UMOWY?  

 

 

 

Wszystkie umowy licencyjne dotyczące aktualnych wersji oprogramowania (dziś wersje 2012) dostępne są na stronach 
Autodesk:  

http://www.autodesk.com/eula i  http://www.autodesk.pl 

 

Pamiętajmy: 

Nie kupujemy oprogramowania. Kupujemy prawo do korzystania z niego w sposób 
określony w umowie licencyjnej  

http://www.autodesk.com/eula
http://www.autodesk.pl/


CECHY LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE AUTODESK  

Zgodnie z zaakceptowaną przez użytkownika treścią udzielana przez Autodesk licencja na oprogramowanie jest:  

• niewyłączna  
• nieprzenoszalna*  
• bez prawa udzielania podlicencji  
• ograniczona terytorialnie do kraju (regionu) w którym została zakupiona**  
• udzielona pod warunkiem nieprzerwanego stosowania się do niej  
• (nienegocjowalna)  

 

 

TYPY LICENCJI ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB INSTALACJI  

• Licencja Jednostanowiskowa (indywidualna) jeden numer seryjny - jedno stanowisko pracy  
• Licencja Wielokrotna Jednostanowiskowa jeden numer seryjny - wiele stanowisk pracy  
• Licencja Sieciowa Jedna, wielokrotna licencja na serwer - jeden numer seryjny -wiele stanowisk pracy, dynamicznie 

udzielany dostęp do oprogramowania  

 

TYPY LICENCJI ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIE  

1. Licencja komercyjna do prowadzenia działalności gospodarczej (dla „Wewnętrznych Potrzeb Biznesowych 
Licencjobiorcy")  

2. Licencja dla Instytucji Edukacyjnych (edukacyjna) dla Instytucji Edukacyjnych oraz Nauczycielom w instytucjach 
naukowych przyznających stopnie naukowe lub świadectwa licencjackie, wyłącznie dla Celów Edukacyjnych i jedynie 
w  

3. miejscach i z miejsc niedziałających w celach komercyjnych, profesjonalnych lub dla czerpania zysków. Uwaga: w 
szczególności nie może być używana do prowadzenia odpłatnych szkoleń i kursów, ani działalności komercyjnej  

4. Licencja dla Studentów dla Studentów lub Nauczycieli wyłącznie w Osobistych Celach Edukacyjnych i jedynie w 
osobistych lokalizacjach niebędących przy tym laboratoriami ani salami wykładowymi i niedziałającymi w celach  

5. profesjonalnych lub dla czerpania zysków. (czyli np. nie na terenie uczelni). Dostępna nieodpłatnie po 
zarejestrowaniu się na stronie: http://students.autodesk.com. Ważna 36 miesięcy  

6. Licencja do Indywidualnej Nauki  dla osób fizycznych wyłącznie dla Celów Indywidualnej Nauki i jedynie w 
osobistych lokalizacjach (np. w domu) niebędących przy tym laboratoriami ani salami wykładowymi i niedziałającymi 
w celach profesjonalnych lub dla czerpania zysków. Ważna 13 miesięcy  

7. Wersja do oceny/demonstracyjna/testowa (NFR) wyłącznie w Celach Oceny, jedynie w miejscu pracy. Czas ważności 
licencji ograniczony.  

8. Licencja na określony okres / licencja na wynajem  
9. Licencja Sieciowa na Określoną Sesję  Licencjobiorca może udzielić Dostępu do Materiałów Licencjonowanych z 

wielu Komputerów poprzez Aplikację Wparcia Wirtualizacji, na Zasadzie Sieciowej, wyłącznie dla Personelu 
Licencjobiorcy, wyłącznie na Wewnętrzne Potrzeby Biznesowe oraz pod warunkiem, że maksymalna liczba 
jednoczesnych Sesji nie przekroczy Dozwolonej Liczby lub innych limitów określonych przez narzędzie Zarządzania 
Licencją Autodesk.  
 

a. „Sesja" oznacza pojedynczą interaktywną wymianę informacji pomiędzy dwoma Komputerami połączonymi 
poprzez Aplikację Wsparcia Wirtuzalizacji  

b. „Aplikacja/e Wsparcia Wirtuzalizacji" to aplikacje lub metody wsparcia wirtualizacji należące do osób 
trzecich i wyraźnie określone jako wspierane przez Autodesk w Dokumentacji Użytkownika Materiałów 
Licencjonowanych. W odniesieniu do danej Aplikacji Wsparcia Wirtualizacji, Licencjobiorca zobowiązuje się 
do aktywacji wszelkich dostępnych mechanizmów śledzenia sesji, do niewyłączania takich mechanizmów 
śledzenia sesji oraz do zachowania wszelkich rekordów generowanych przez taki mechanizm śledzenia sesji.  

c. Produkty dostępne dziś z takim typem licencji: AutoCAD, AutoCAD Raster Design, AutoCAD P&ID,), AutoCAD 
Architectural, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Map 3D (też Enterprise), AutoCAD MEP (też w Suite), 
AutoCAD Plant, Autodesk Revit Architectural (też w Suite). Również w wersjach EDU i NFR.  

 

NASTĘPSTWO LICENCJI  

1.  Wersja nowa  

2.  Uaktualnienie (upgrade) ,  

• np. AutoCAD 2010-> AutoCAD 2012, również AutoAD LT 2012 -> AutoCAD 2012  



• Stara wersja musi być zdeinstalowana w ciągu 120 dni**  

 

 

WYBRANE CZYNNOŚCI DOZWOLONE W UMOWIE LICENCYJNEJ  

1. Tworzenie kopii zapasowych  
• Dla wersji autonomicznej - kopia mediów instalacyjnych  
• Dla wersji sieciowej - instalacja na drugim serwerze, do którego w normalnych warunkach nie ma dostępu.  

2. Korzystanie w innym miejscu niż zwykłe miejsce pracy  
• Możliwość zainstalowania w innej lokalizacji, np. w domu  
• Konieczne spełnienie szeregu warunków, m.in. niekorzystanie z obu instalacji równocześnie, komputer 

własnością pracodawcy**  
3. dostęp VPN do wersji sieciowej  

• W obrębie jednej organizacji  

 

 

WYBRANE CZYNNOŚCI ZABRONIONE W UMOWIE LICENCYJNEJ  

1. Stosowanie technik inżynierii wstecznej  
2. Obchodzenie zabezpieczeń nie wolno wykorzystywać żadnego sprzętu, urządzenia, oprogramowania ani innych 

środków do obchodzenia lub usuwania jakiejkolwiek formy technicznego zabezpieczenia jak również wykorzystywać 
żadnego sprzętu, urządzenia, oprogramowania ani innych środków do obchodzenia lub usuwania jakichkolwiek 
ograniczeń korzystania ani odblokowania funkcjonalności wyłączonych przez Autodesk  

3. Przekazywanie rozpowszechnianie, wydzierżawianie, wypożyczanie, wynajmowanie, sprzedaż, podlicencjonowanie 
lub inną formę przekazania całości lub dowolnej części Materiałów Autodesk jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi  

4. Dostęp poprzez Internet lub inną sieć nielokalną, w tym m.in. na korzystanie powiązane z siecią rozległą (WAN), 
wirtualną siecią prywatną (VPN), wirtualizacją, hostingiem strony internetowej, podziałem czasu (time-sharing), 
biurem usług (service bureau), oprogramowaniem jako usługą, chmurą obliczeniową lub inną usługą albo 
technologią o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej w odniesieniu do danego Typu Licencji,  

5. Rozdzielanie składników oprogramowania (pakiety „suite")  
• Ograniczenia funkcjonalne w wersjach edukacyjnej, studenckiej, demonstracyjnej  
• Kody Aktywacji Instalacja i Uzyskanie Dostępu wymaga, a dalsze ich używanie może od czasu do czasu 

wymagać kodów aktywacji wydanych przez Autodesk. Przed wydaniem kodu aktywacji przez Autodesk może 
być wymagane dokonanie rejestracji. Licencjobiorca będzie także na bieżąco aktualizował informacje 
rejestracyjne Licencjobiorcy za pomocą procedur rejestracji danych klientów,  

• Wyłączenie dostępu Instalacja i dostęp do Materiałów Licencjonowanych może zostać wyłączony przez 
mechanizmy aktywacji, bezpieczeństwa i ochrony technicznej, jeżeli Licencjobiorca podejmie próbę 
dokonania transferu całości lub części Materiałów Licencjonowanych na inny komputer, podejmie próbę 
manipulowania mechanizmem ochrony technicznej lub mechanizmem datowym licencjonowanych  

• Audyty na żądanie Autodesk Licencjobiorca zgadza się, że Autodesk ma prawo domagać się audytu (drogą 
elektroniczną lub w inny sposób) Materiałów Autodesk i ich Instalacji oraz dostępu do takich Materiałów aby 
sprawdzić, czy korzystanie z wszelkich Materiałów Autodesk jest zgodne z niniejszą Umową.  

 

TRANSFER LICENCJI (TOL)  

1. Zależność między firmami  

 Sprzedaż firmy, bądź jej zorganizowanej części  

 fuzja  

 przejęcie  

 spółka matka i podmiot zależny  

 rozwiązanie  

 prywatyzacja  

 darowizna na rzecz organizacji non-profit  

 

2. aktualna wersja licencji (obecnie 2011/12) + subskrypcja  
3.  ToL dotyczy wyłącznie wersji komercyjnych  

 



WARUNKI SUBSKRYPCJI ROZSZERZAJĄCE POSTANOWIENIA UMOWY LICENCYJNEJ  

1. Previous Version Policy  

 można używać do trzech poprzednich wersji oprogramowania w okresie obowiązywania kontraktu 
subskrypcyjnego  

 Możliwe używanie wersji starszych niż 3 wstecz - skomplikowana procedura  
2. Home Use Benefit  

• dodatkowa instalacja oprogramowania może być wykonana na komputerze należącym do pracownika 
licencjobiorcy  

3. Czasowe używanie poza Terytorium  
• do 90 dni w roku kalendarzowym łącznego używania poza Terytorium, na którym ważna jest licencja  

 

ATRYBUTY LEGALNOŚCI 

• Nośniki instalacyjne.  
• Opakowania.  
• Dokumentacja.  
• Dowód zakupu (na fakturze powinien być umieszczony numer seryjny) 
•  REJESTRACJA W BAZACH AUTODESK 

 Przemyślana 
 Konsekwentna 
 W oparciu o pisemne wytyczne/procedury wewnętrzne  


