Regulamin używania znaku towarowego logo Krajowej Izby Kominiarzy
uchwalony przez Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy dnia 26.03.2019 roku
§ 1. 1. Znakowi towarowemu słowno-graficznemu: logo „Krajowa Izba Kominiarzy” zostało
przydzielone prawo ochronne. Właścicielem znaku jest Krajowa Izba Kominiarzy Stowarzyszenie,
która posiada wyłączne prawo na znak towarowy, co potwierdza Decyzja Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej, Numer prawa ochronnego R.298158, data rejestracji 2017-04-05
Kopia świadectwa ochronnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Znak towarowy słowno-graficzny może być używany dla klas towarowych: czyszczenie kominów;
doradztwo inżynieryjne [budownictwo]; informacja budowlana; informacja o naprawach;
instalowanie i naprawa pieców; nadzór budowlany w zakresie konstrukcji kominowych.
[Klasa 37]
3. Znak towarowy słowno-graficzny: logo „Krajowa Izba Kominiarzy”, zwany dalej znakiem, jest
prawnie chroniony i w związku z tym, oprócz zasad określających sposób używania znaku zawartych
w niniejszym regulaminie, należy stosować się do ogólnych zasad posługiwania się znakiem prawnie
chronionym.
§ 2. 1. Używanie znaku jest możliwe wyłącznie w sposób:
1.1. zgodny z niniejszym regulaminem,
1.2. zgodny z zakresem uzgodnionym w umowie licencyjnej,
1.3. zgodny z prawem, porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia
społecznego,
1.4. niewprowadzający w błąd co do charakteru, przeznaczenia, pochodzenia, jakości i właściwości
towarów oraz usług oznaczonych znakiem,
1.5. nienaruszający praw osobistych i/lub majątkowych osób trzecich,
1.6. niegodzący w dobre imię i wizerunek Krajowej Izby Kominiarzy,
1.7. nieprowadzący do deprecjacji znaku i obniżenia prestiżu Krajowej Izby Kominiarzy.
2. Używanie znaku jest możliwe wyłącznie na następujących warunkach:
2.1. znak może być proporcjonalnie zwiększany lub zmniejszany,
2.2. nie dopuszcza się:
2.2.1. zmiany kształtu, proporcji, koloru i elementów znaku,
2.2.2. usuwania, dodawania, zmieniania elementów znaku,
2.2.3. animowania, zniekształcania ani innego sposobu modyfikowania wyglądu znaku,

2.3. znak winien być umieszczany w postaci równorzędnej względem innych znaków.
§ 3. 1. Prawo do używania znaku przyznawane jest:

wyłącznie w przypadku
podania wraz ze znakiem pełnego imienia i nazwiska członka oraz danych adresowych
zakładu kominiarskiego.
1.1.nieodpłatnie członkom zwyczajnym

Krajowej Izby Kominiarzy,

1.2.innym podmiotom, po zweryfikowaniu zasadności przyznania prawa do używania znaku.
2. Podmioty wymienione w pkt. 1 nie mogą udzielić innym podmiotom upoważnienia do używania
znaku.
3. Członkom zwyczajnym Krajowej Izby Kominiarzy przysługuje prawo do używania znaku bez
występowania o zgodę i bez zawarcia umowy licencyjnej, przy czym brak obowiązku występowania o
zgodę oraz brak obowiązku zawarcia umowy licencyjnej nie zwalnia z obowiązku przestrzegania
zapisów niniejszego regulaminu, w szczególności § 3 1.1.
3.2. Podmiotom, o których mowa w § 3 1.2. prawo do używania znaku przyznawane jest na ich
wniosek, po uzyskaniu zgody Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy i na podstawie umowy licencyjnej
zawartej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.
U. 2017.776 t. j.).
§ 4. 1. O decyzji Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy informuje wnioskodawcę pisemnie.
2. Odmowa udzielenia zgody na użycie znaku następuje w szczególności w wypadku gdy zachodzi
uzasadniona obawa użycia znaku w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem, w szczególności z
zapisami o których mowa w § 2 pkt 1 i pkt 2 lub gdy podmiot uprzednio używał znaku w sposób
sprzeczny z zapisami, o których mowa w § 2 pkt 1 i pkt 2. Odmowa udzielenia zgody na użycie znaku
nie wymaga uzasadnienia i nie podlega odwołaniu.
3. Udzielenie zgody na użycie znaku stanowi podstawę do podpisania umowy licencyjnej, której wzór
stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
4. Członkom zwyczajnym Krajowej Izby Kominiarzy przysługuje prawo do używania znaku na czas
członkostwa w Krajowej Izbie Kominiarzy.
5. Podmiotom pozostałym wymienionym okres przyznania prawa do używania znaku określony jest w
umowie licencyjnej.
6. Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do używania znaku i
używających znak.
§ 5. 1. Krajowej Izbie Kominiarzy przysługuje prawo kontroli w zakresie prawidłowego wykorzystania
znaku, jak również spełniania przez korzystających ze znaku warunków określonych w niniejszym
regulaminie.
2. Krajowa Izba Kominiarzy zastrzega sobie prawo do wystąpienia z roszczeniami w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń praw ochronnych znaku, wynikających z niniejszego regulaminu
i obowiązujących przepisów prawa.

3. Krajowa Izba Kominiarzy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu.

Załączniki:
załącznik nr 1 do Regulaminu używania znaku : logo „Krajowa Izba Kominiarzy” – kopia świadectwa
ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny: : logo „Krajowa Izba Kominiarzy”
załącznik nr 2 do Regulaminu używania znaku : logo „Krajowa Izba Kominiarzy” – wzór umowy
licencyjnej na używanie znaku towarowego słowno-graficzny: : logo „Krajowa Izba Kominiarzy”

