Załącznik nr 2
WZÓR UMOWY LICENCYJNEJ

Umowa zawarta w dniu ......................... w Warszawie pomiędzy:
KRAJOWA IZBA KOMINIARZY Stowarzyszenie ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
KRS: 0000602882, REGON: 363771963, NIP: 5272760609
reprezentowanym przez:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
zwanym dalej „Licencjodawcą”
a
.......................................................................................
reprezentowaną/ym przez:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
zwaną/ym w dalszej części Umowy „Licencjobiorcą”.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie niewyłącznej, licencji na znak towarowy - logo Krajowej Izby
Kominiarzy, Numer prawa ochronnego R.298158, data rejestracji 2017-04-05, dla klasy 37, zwany w dalszej
części umowy „znakiem towarowym”.

§2
Oświadczenia Stron

Licencjodawca oświadcza, że:
a) jest wyłącznie uprawnionym z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy wymieniony w § 1 niniejszej
umowy i może nim rozporządzać w pełnym przewidzianym przez prawo zakresie;
b) przedmiot umowy nie jest obciążony jakimikolwiek prawami czy roszczeniami osób trzecich, a zawarcie
niniejszej umowy nie wymaga uzyskania zgody osób trzecich;
c)
nie są mu znane okoliczności na skutek których wykonywanie umowy naruszałoby prawa osób trzecich.

§3
Treść umowy
1.

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy upoważnienia do używania znaku towarowego (licencję) na warunkach
określonych w niniejszej umowie.
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2.

Licencjobiorca zostaje upoważniony do używania znaków na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
§4
Rodzaj licencji

1.

Na podstawie licencji, Licencjobiorca jest upoważniony do używania znaku towarowego w następującym
zakresie:........................(wypełniane zgodnie z złożonym wnioskiem przez przyszłego Licencjobiorcę) .

2.

W okresie trwania umowy, Licencjodawca nie może udzielać innym podmiotom upoważnienia do używania
licencjonowanego znaku towarowego
§5
Czas trwania i zakres terytorialny licencji

1.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od ........................do ......................

2.

Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem ................... terminu wypowiedzenia,
ze skutkiem na...................................................................

3.

W przypadku uznania przez Licencjodawcę, iż Licencjobiorca naruszył niniejszą umowę, w szczególności w
zakresie sposobu używania znaku, Licencjodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub
w niewykonanej części. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Z prawa odstąpienia można skorzystać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
naruszeniu stanowiącym podstawę odstąpienia.

4.

W każdym przypadku niniejsza umowa traci moc z dniem wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy.

§6
Sposób używania znaku
Licencjobiorca jest zobowiązany używać znaku zgodnie z Regulaminem używania znaku towarowego logo
Krajowej Izby Kominiarzy, uchwalonym przez Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy dnia 26.03.2019 roku, który
jest załącznikiem do niniejszej umowy oraz zasadami określonymi w niniejszej umowie.
§7
Obowiązki Licencjodawcy
Licencjodawca zobowiązuje się podejmować działania zmierzające do utrzymania ochrony znaku towarowego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/na terytorium Unii Europejskiej, w tym do ponoszenia ciężarów związanych
z prawem ochronnym, a w szczególności do uiszczania opłat okresowych za przedłużenie prawa ochronnego na
znak na kolejne okresy ochrony.
§8
Obowiązki Licencjobiorcy
Licencjobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Licencjodawcy na piśmie o wszelkich wiadomych
mu naruszeniach przez osoby trzecie prawa ochronnego na znak towarowy.
§9
Opłaty licencyjne
Licencja jest udzielona bezpłatnie.
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§ 10
Poufność
Strony zobowiązują się nie ujawniać informacji uzyskanych w czasie lub w związku z obowiązywaniem niniejszej
Umowy, dotyczących drugiej Strony osobom trzecim chyba, że obowiązek takiego ujawnienia został nałożony na
Stronę przez obowiązujące przepisy prawa lub Strona, której informacje dotyczą wyraziła na to zgodę na piśmie.

§ 11
Odpowiedzialność Stron
W razie powstania szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez jedną ze
Stron, druga Strona może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 12
Postanowienia końcowe
1.

W przypadku sporów powstałych na tle niniejszej umowy, sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie
sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Licencjodawcy.

2.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu.

4.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Licencjobiorca
..................................

Licencjodawca
.................................
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