
 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu (ZAŁ_2) 

 

Umowa Licencyjna 

na używanie i posługiwanie się 

Znakiem Towarowym „IMW – Pozytywna Opinia” 

zawarta w ............................ w dniu ……….......r. 

 

 

pomiędzy 

Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie reprezentowanym przez:  

Dyrektora IMW, zwaną w dalszej części Umowy „Licencjodawcą”, 

a  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

zwaną w dalszej części Umowy „Licencjobiorcą”, zwane łącznie „Stronami” 

 

W związku z przyznaniem przez Licencjodawcę Licencjobiorcy możliwości używania i 

posługiwania się Znakiem Towarowym „IMW – Pozytywna Opinia” (zwanym dalej Znakiem 

Towarowym) mocą decyzji Zespołu ds. Certyfikacji IMW z dnia …….... dla produktu 

…………………………………….. w kategorii ………………………………..na warunkach 

określonych w „Regulaminie przyznawania certyfikatu „IMW – Pozytywna Opinia” (zwanym 

też dalej „Regulaminem”) zatwierdzonego przez Dyrektora IMW na mocy uchwały ………… 

dnia ………., Strony postanowiły, co następuje: 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest udzielnie licencji na używanie i posługiwanie się Znakiem 

Towarowym we wskazanej kategorii produktu. 

2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznego upoważnienia do korzystania ze 

Znaku Towarowego opisanego w ust. 1 z przeznaczeniem do wykorzystywania w 

celach promocji wskazanego powyżej certyfikowanego produktu, na warunkach 

określonych w niniejszej Umowie i Regulaminie (licencja niewyłączna). 

Licencjobiorca może korzystać ze znaku na następujących polach eksploatacji: 

a. oznaczanie produktów dla których przyznano prawo do korzystania ze Znaku 

Towarowego, sformułowaniem: „produkt wyróżniony Znakiem „IMW – 

Pozytywna Opinia” w roku .........”, 

b. trwałe oznakowanie wyróżnionych produktów, 

c. korzystanie z certyfikatu dla wyróżnionych Znakiem oraz innych form wizualizacji 

np. tabliczki informacyjne, 



 
 

d. korzystania z wszelkich, dotyczących Znaku, form promocji tj. marketing 

wystawienniczy, strona internetowa, media, broszura, katalog, gadżety promocyjne 

itp. 

3. Licencja jest nieograniczona terytorialnie. 

4. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie nawet w sposób pośredni Znaku w celu innym 

niż określony w niniejszej umowie i w Regulaminie. 

5. Licencjobiorca nie może udzielać dalszego prawa do korzystania na Znaku innym 

podmiotom (zakaz udzielania sublicencji). 

6. Licencjobiorca nie ma prawa dokonywać żadnych zmian w formie graficznej Znaku. 

7. Licencjobiorca nie ma prawa bez zgody Licencjodawcy przenosić na inne podmioty 

praw oraz obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

§ 2 

Licencjodawca oświadcza, że: jest uprawniony do korzystania i rozporządzania prawem do 

Znaku Jakości wymienionego § 1 ust. 1 w zakresie wynikającym z przedmiotowej Umowy 

oraz nie są mu znane okoliczności, na skutek których wykonywanie Umowy naruszałoby 

prawa osób trzecich. 

§ 3 

1. Licencjobiorca jest zobowiązany używać Znaku zgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszej Umowie w szczególności jest zobowiązany do: 

1) uwzględnianie wszelkich wymagań określonych w Regulaminie, 

2) zachowania tożsamości certyfikowanego produktu i stałego utrzymania jego 

najwyżej jakości zgodnie ze zgłoszoną dokumentacją w procesie certyfikacji, 

3) zachowania najwyżej renomy Znaku przy jego wykorzystywaniu, 

2. Licencjodawca może żądać od Licencjobiorcy pełnej dokumentacji dotyczącej 

sposobu wykorzystania Znaku, jaką Licencjobiorca obowiązany jest gromadzić oraz 

do przeprowadzenia działań kontrolnych związanych z weryfikacją prawidłowości 

realizacji niniejszej Umowy (w tym w siedzibie Licencjobiorcy). 

3. Licencjobiorcy służy prawo zwrócenia się do Licencjodawcy w celu uzyskania 

akceptacji wzorów opakowań certyfikowanego produktu, materiałów promocyjnych 

lub innych nośników, na których umieszczany będzie Znak. 

4. W przypadku naruszenia renomy Znaku, Licencjodawcy służy prawo zakazania 

umieszczania i wprowadzania do obrotu przez Licencjobiorcę Znaku na opakowaniach 

certyfikowanego produktu, materiałach promocyjnych lub innych nośnikach, chyba że 

uzyskał on zgodę w trybie określonym w ust. 2. 

5. Ponadto Licencjobiorca jest zobowiązany w okresie obowiązywania niniejszej 

Umowy oraz przez okres 15 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu do nie używania 

oraz nie zgłaszania do rejestracji na terytorium Rzeczpospolitej Polskie znaków 

identycznych lub podobnych do licencjonowanego Znaku Towarowego. 

§ 4 

W razie powstania szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej 

Umowy przez jedną ze stron, druga strona może dochodzić odszkodowania na zasadach 

ogólnych, a ponadto Licencjodawca będzie uprawniony do naliczania Licencjobiorcy 

następujących kar umownych:  

1) za naruszenie zakresu upoważnienia do korzystania ze Znaku Towarowego – w 

wysokości ........... zł za każdy przypadek naruszenia,  



 
 

2) za naruszenie renomy Znaku Jakości – w wysokości ........... zł za każdy przypadek 

naruszenia. 

§ 5 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres do dnia ……… , począwszy od dnia 

następnego po dniu zawarcia Umowy. 

2. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę niniejszej Umowy, Licencjodawcy 

przysługuje prawo do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym. 

3. W każdym przypadku niniejsza Umowa traci moc z dniem wygaśnięcia uprawnienia 

do używania Znaku Towarowego, zgodnie z Regulaminem. 

§ 6 

1. Jeżeli Umowa wymaga doręczenia pisma, Stronę uznaje się za powiadomioną, jeżeli 

druga Strona wyśle pismo listem poleconym na adres wskazany w Umowie jako 

siedziba danej Strony. W przypadku zmiany siedziby, Strona, której to dotyczy, jest 

zobowiązana powiadomić o tym fakcie drugą Stronę listem poleconym, w którym 

poda swoją siedzibę i adres dla doręczeń. Jeżeli Strona nie wykona obowiązku 

powiadomienia o zmianie swojego adresu, pismo skierowane na adres podany w 

Umowie będzie uznane za skutecznie doręczone tej Stronie. W takim przypadku 

Strona, która nie wykonała obowiązku powiadomienia nie będzie mogła się powołać 

na brak doręczenia pisma. 

2. Adresy do doręczeń: 

Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin  

………………………………………………………………………………………… 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany Umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej. 

2. Wszelkie spory wynikłe przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Licencjodawcy. 

3. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz przepisy innych właściwych aktów prawnych. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

_________________________                            _________________________ 
(data, podpis)                                                                                                  (data, podpis) 

Licencjodawca                                                         Licencjobiorca 


