załącznik nr 5 do Opisu systemu zarządzania jakością opartego o MSUES dla potrzeb Województwa
Małopolskiego
WZÓR

UMOWY LICENCYJNEJ
zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy Województwem Małopolskim
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie Pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków
reprezentowanym przez:
.......................................................................................,
zwanym dalej Licencjodawcą,

a

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

z

siedzibą/zamieszkały

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

zarejestrowaną

w KRS/CEIDG/wpisaną do właściwej ewidencji................, NIP: ..............., REGON: ..............
reprezentowanym przez:
.................................................
zwanym dalej Licencjobiorcą.
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie
znaku towarowego , chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawem ochronnym
nr 267469, dla klas towarowych 35,41, zwanego dalej znakiem towarowym.
§1
1. Licencjodawca oświadcza, że jest wyłącznie uprawnionym z tytułu prawa ochronnego na znak
towarowy nr 267469
2. Znak ten został zarejestrowany na podstawie decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia
20.03.2015r.
§2
1. Licencjodawca udziela licencji niewyłącznej i nieodpłatnej i upoważnia Licencjobiorcę
do korzystania ze znaku towarowego, o którym mowa w § 1 w zakresie prowadzonej działalności
na okres 3 lat począwszy od dnia zawarcia umowy.
2. Przez używanie znaku należy rozumieć prawo do korzystania z graficznej wizualizacji znaku
na następujących polach eksploatacji :
a)

wprowadzenie do pamięci komputera;

b)

upublicznienie na stronie internetowej instytucji szkoleniowej, a także na oficjalnych
profilach instytucji szkoleniowej w portalach społecznościowych;

c)

upublicznianie w materiałach informacyjno–promocyjnych dotyczących oferty instytucji
szkoleniowej, w tym w szczególności w materiałach drukowanych i audiowizualnych oraz
w korespondencji e-mail;

d)

powielanie dowolną techniką.

3. Licencjodawca zastrzega sobie prawo kontrolowania Licencjobiorcy w zakresie przestrzegania
zasad korzystania ze znaku określonych w niniejszej umowie i Regulaminie Używania Znaku
Jakości MSUES .
4. W przypadku naruszania powyższych zasad Licencjodawca ma prawo rozwiązania niniejszej
umowy w trybie natychmiastowym.
§3
Licencjobiorca nie może udzielać innym osobom upoważnienia / sublicencji do używania znaku
towarowego będącego przedmiotem niniejszej umowy.
§4
Licencjobiorca ma obowiązek używania znaku towarowego będącego przedmiotem licencji, przez
okres oznaczony w niniejszej umowie i na warunkach w niej określonych.
§5
Każda

ze

stron

może

wypowiedzieć

umowę

z

zachowaniem

30-dniowego

terminu

wypowiedzenia.
W każdym przypadku niniejsza umowa traci moc z dniem wygaśnięcia prawa ochronnego
na znak towarowy.
§6
Licencjobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Licencjodawcy na piśmie
o wszystkich wiadomych mu naruszeniach prawa ochronnego na znak towarowy przez osoby
trzecie.
§7
1. Strony zobowiązują się do wzajemnej lojalności, poszanowania wzajemnych interesów oraz
udzielania wszelkich niezbędnych informacji.
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2. W razie powstania szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej
umowy przez jedna ze stron, druga strona jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
1. Do wszystkich spraw nie unormowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r., Nr 49
poz. 508).
2. W sprawach nie uregulowanych w powyżej wymienionej ustawie zastosowanie będą miały
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy
sąd w Krakowie.
§ 11
1. Umowa obowiązuje od daty jej podpisania przez obie strony.
2. Z chwilą podpisania niniejszej umowy tracą moc wszelkie wcześniejsze ustalenia stron,
dotyczące przedmiotu uregulowanego niniejszą umową.
§ 12
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

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

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