Umowa-licencja Nr ........................ z dnia .....................
o użyczeniu wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego
Pomiędzy:
Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Badań Technicznych i Atestacji z siedzibą w Warszawie,
ul. Czackiego 3/5, zarejestrowanym w Sądzie Wojewódzkim, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy
w Warszawie, w dniu 20.08.1992 roku pod pozycją 1885, posiadającym NIP …........., REGON
…......….reprezentowanym przez:
1.

Marka Jewtucha - Przewodniczącego Zarządu,

2.

Aleksandra Piotrowskiego - Zastępcę Przewodniczącego Zarządu,

zwanym dalej "Stowarzyszeniem"
a
................................................................. z siedzibą w..................................... , zarejestrowanym w:
....................................,

w

dniu

...........................,

posiadającym

NIP................….,

REGON

……......................,reprezentowanym przez
1.
2.
zwanym dalej "Współuprawnionym"
zostaje zawarta Umowa-licencja następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy są zobowiązania i uprawnienia Stowarzyszenia i Współuprawnionego
wynikające z przekazania niniejszą Umową Współuprawnionemu prawa do używania wspólnego
, zwanego dalej "Znakiem", w prowadzonej przez niego

znaku towarowego gwarancyjnego
certyfikacji wyrobów.

§2
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie

oświadcza,

że

na

podstawie

upoważnienia

Jednostek

Certyfikujących

wymienionych w Załączniku 1 do „Porozumienia o rejestracji i stosowaniu wspólnego znaku
towarowego gwarancyjnego

” dokonało w dniu 15 listopada 2004 roku zgłoszenia Znaku

do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem Z-287591.
2. Stowarzyszenie oświadcza, że:
a)

koszty z tytułu zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 wyniosły do dnia zawarcia
niniejszej umowy 1000 zł,

b) nie występują żadne zaległości we wnoszeniu opłat wynikających z powyższego
zgłoszenia.

Koszty wymienione w § 2 ust. 2.a) obciążyły Stowarzyszenie i nie podlegają rozliczeniu
ze Współuprawnionymi.
§3
Zasady udzielenia licencji
1. Stowarzyszenie realizując ustalenia "Porozumienia o rejestracji i stosowaniu wspólnego znaku
towarowego

gwarancyjnego

B",

podpisanego

między

Stowarzyszeniem

i

Jednostkami

Certyfikującymi, w oparciu o ustawę Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku
(Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1117) wraz z późniejszymi zmianami, udziela Współuprawnionemu
prawa do używania Znaku w swojej działalności certyfikującej w zakresie grup towarów,
dla których jest on przeznaczony, na równych warunkach z pozostałymi Współuprawnionymi.
2. Współuprawnionemu przydziela się dwucyfrowy numer identyfikacyjny ......... występujący łącznie
ze Znakiem.
3. Prawa, o którym mowa w § 3 ust. 1 udziela się na czas nieokreślony. Po udzieleniu przez Urząd
Patentowy R.P. prawa ochronnego na Znak niniejsza Umowa staje się Umową o udzielenie prawa
do Znaku chronionego prawem ochronnym.
4. Zmiany

własnościowe

Stowarzyszenia

nie

będą

miały

wpływu

na

prawa

do

Znaku

Współuprawnionego określone niniejszą Umową.
5. Zmiany własnościowe Współuprawnionego nie będą miały wpływu na jego uprawnienia do Znaku,
pod warunkiem spełniania przez nowy podmiot gospodarczy warunków stawianym kandydatom
ubiegającym się o uzyskanie prawa Współuprawnionego.
§4
Prawa i obowiązki Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie zobowiązuje się do prowadzenia działań w celu uzyskania prawa ochronnego
na Znak oraz po jego uzyskaniu do jego utrzymania i ponoszenia nakładów z tym związanych.
2. Stowarzyszenie zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań, które mogłyby szkodzić
Współuprawnionemu w korzystaniu ze Znaku lub obniżać rangę Znaku.
3. Stowarzyszenie dochodzić będzie samodzielne lub ze Współuprawnionymi swoich praw
w stosunku do innych podmiotów naruszających prawo ochronne do Znaku.
4. Stowarzyszenie powierza zarządzanie Znakiem Radzie Jednostek Certyfikujących utworzonej
przez Współuprawnionych w dniu 12 stycznia 2005 roku.
5. Stowarzyszenie ma prawo nadzorowania przestrzegania przez Współuprawnionego Regulaminu
Znaku oraz podejmowania w uzgodnieniu z Radą Jednostek Certyfikujących niezbędnych działań
w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, aż do rozwiązania niniejszej Umowy włącznie.
6. Stowarzyszenie może udzielić prawa do używania Znaku innym Współuprawnionym niż
wymienione w Załączniku do „Porozumienia o rejestracji i stosowaniu wspólnego znaku
towarowego gwarancyjnego

” po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Jednostek Certyfikujących

o spełnianiu przez tę jednostkę wymagań określonych w Regulaminie Znaku i dokumentach
roboczych ustanowionych przez Radę.
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7. Nowa Współuprawniona Jednostka Certyfikująca zobowiązana jest do pokrycia części kosztów
związanych z rejestracją oraz utrzymaniem i zarządzaniem znakiem.
§5
Prawa i obowiązki Współuprawnionego
1. Prawa do Znaku są równe dla wszystkich Współuprawnionych .Współuprawniony ma prawo do
uczestnictwa w Radzie Jednostek Certyfikujących.
2. Współuprawniony zobowiązuje się do przestrzegania w swojej działalności certyfikacyjnej na Znak
Regulaminu Znaku oraz Regulaminów zatwierdzonych przez Radę Jednostek Certyfikujących.
3. Współuprawniony zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań, które mogłyby szkodzić
innym Współuprawnionym w korzystaniu ze Znaku lub obniżać rangę Znaku.
4. Współuprawniony zobowiązuje się do partycypowania w pokrywania uzasadnionych kosztów
związanych z rejestracją i utrzymaniem Znaku oraz podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć
związanych z zarządzaniem i promowaniem znaku, według zasad określonych w Porozumieniu
i/lub innych uregulowań przyjętych przez Radę Jednostek Certyfikujących.
5. Współuprawniony odpowiada za wszystkie szkody w stosunku do osób trzecich, spowodowane
swoją działalnością certyfikującą na Znak. Odpowiedzialności tej nie można przenieść na
Stowarzyszenie lub innych Współuprawnionych.
6. Współuprawnionemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy z sześciomiesięcznym
terminem wypowiedzenia. Przy rozwiązaniu Umowy Współuprawniony zobowiązany jest do
pokrycia należności za cały okres wypowiedzenia Umowy.
7. Współuprawniony nie ma prawa do przekazywania innym podmiotom nabytych niniejszą Umową
uprawnień do Znaku.
§6
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie strony obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Spory dotyczące niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd gospodarczy właściwy dla
siedziby Stowarzyszenia.
3. Tekst niniejszej Umowy jest jednolity dla wszystkich Współuprawnionych.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
Za Stowarzyszenie

Za Współuprawnionego
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