
 

 

Zasady użytkowania licencji imiennych Adobe K-12  
ZSZ Nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu 

1. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, zwani dalej użytkownikami 

w ramach licencji zbiorczej firmy Adobe, mogą korzystać z pakietu Adobe 

Creative Cloud EDU K-12 School Site Licenses, pakiet „Kreatywny start”. 

Jest to oprogramowanie do tworzenia materiałów, ułatwia projektowanie, 

udostępnianie i publikowanie atrakcyjnej zawartości w dowolnych 

formatach na każdym urządzeniu. 

2. Licencja obejmuje dostęp do ponad 20 kreatywnych aplikacji Creative 

Cloud (pakiet produktów) na komputery i urządzenia przenośne w ramach 

tej samej platformy, bezpłatne samouczki oraz regularne aktualizacje. 

3. Najnowsze wersje są zawsze dostępne, jednak nie ma wymogu ich 

aktualizowania. W razie potrzeby można przywrócić starsze wersje 

aplikacji. Harmonogram aktualizacji zawsze określa użytkownik. 

4. Oferta obejmuje zakup przez szkołę licencji imiennych, każda w cenie 30 

PLN za 12 miesięcy z umową roczną. 

5. Do jednej licencji można zalogować się na dwóch komputerach 

jednocześnie (użytkowanych w szkole, domu itp.), pod warunkiem, że robi 

to jedna osoba a nie dwie na dwóch maszynach. 

6. Licencja imienna przypisana jest do maila a nie do urządzenia. 

7. Użytkownik instaluje komercyjny menadżer CC i do niego się loguje, 

a następnie pobiera to, co chce. 

8. Licencjami zarządza i je wdraża szkolny administrator konta. 

9. Szkolny administrator konta przypisuje adresy mailowe do licencji 

imiennych, dzięki czemu daje dostęp do programów (nie trzeba generować 

paczek instalacyjnych). 

10. Minimalny zakup wynosi 500 licencji. 

11. Licencje Adobe Creative Cloud są multiplatformowe, co oznacza, że 

można je zainstalować zarówno na Windows jak i na Mac. 

12. Szkoła ma możliwość udostępniania firmie Adobe informacji o sposobie 

korzystania z produktów pakietu Creative Cloud. Domyślnie opcja ta jest 

włączona. Szkolny administrator konta możne ją w każdej chwili zmienić. 

13. Użytkownik przed zakupem zobowiązany jest do zapoznania się z wyma-

ganiami sprzętowymi oraz systemowymi usługi CREATIVE CLOUD firmy 

ADOBE. 

14. Specyfikacja sprzętowa: 

https://helpx.adobe.com/pl/creative-cloud/system-requirements.html 

https://helpx.adobe.com/pl/creative-cloud/system-requirements.html

