
Wzór umowy licencyjnej 
 

Umowa Licencyjna 

na używanie i posługiwanie się 

Znakiem „Prosto z Serca – Produkt Ziemi Piotrkowskiej” 

zawarta dnia  ……….......r.  w Piotrkowie Trybunalskim 
 

nr………………………. 

 

zawarta w dniu …………….…….r. w Piotrkowie Trybunalskim, 

 

pomiędzy: 

Powiatem Piotrkowskim, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków 

Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 7, NIP 771-23-05-343, zwanym w dalszej części umowy  

„Licencjodawcą”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w 

imieniu którego działają:  

1. Piotr Wojtysiak  –  Starosta Powiatu Piotrkowskiego, 

2. Dariusz Magacz – Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Piotrkowskiego – Janusza Miszteli. 

 

a: 

…………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy  „Licencjobiorcą” 

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

zwane łącznie „Stronami”  

 

W związku z przyznaniem przez Licencjodawcę Licencjobiorcy możliwości używania 

i posługiwania się Znakiem „Prosto z Serca – Produkt Ziemi Piotrkowskiej” (zwanym dalej 

Znakiem) mocą decyzji Komisji Znaku z dnia …………….... dla produktu/usługi …………. 

w kategorii ………………………………..na warunkach określonych w „Regulaminie 

przyznawania, używania i posługiwania się Znakiem „Prosto z Serca – Produkt Ziemi 

Piotrkowskiej” (zwanym też dalej „Regulaminem”) zatwierdzonego przez Strony 

postanowiły, co następuje:  

 

 

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

w kategorii: produkt spożywczy, produkt rękodzielniczy oraz użytkowy, oferta 

turystyczno- rekreacyjna oraz usługa gastronomiczna i noclegowa* 

2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznego upoważnienia do korzystania ze 

Znaku opisanego w ust. 1 z przeznaczeniem do wykorzystywania w celach promocji 

wskazanego powyżej certyfikowanego produktu/usługi, na warunkach określonych w 

niniejszej Umowie i Regulaminie. Licencjobiorca może korzystać ze znaku na 

następujących polach eksploatacji:  

a) oznaczanie produktów lub usług dla których przyznano prawo do korzystania ze 

Znaku Jakości, sformułowaniem: „produkt/usługa wyróżniona Znakiem ….. w roku 

.......”,  



b) trwałe oznakowanie wyróżnionych produktów i usług,  

c) korzystanie z certyfikatu i statuetki przyznanej dla wyróżnionych Znakiem oraz 

innych udostępnianych form wizualizacji., 

d) korzystanie z wszelkich, dotyczących Znaku, form promocji prowadzonych przez 

Powiat Piotrkowski oraz podmioty współpracujące tj. marketing wystawienniczy, 

strona internetowa, media, broszura, katalog, gadżety promocyjne itp.  

e) korzystanie z dotyczących Znaku, spotkań służących wymianie doświadczeń, 

zacieśnianiu współpracy, organizowanych przez Powiat Piotrkowski, podmioty 

współpracujące oraz przez innych Użytkowników Znaku.  

3. Licencja jest nieograniczona terytorialnie. Licencja jest nieodpłatna.   

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 i 

obowiązany jest stosować się do wymagań co do prezentacji 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 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 uprawnia Użytkownika Znaku, w okresie 

obowiązywania umowy licencyjnej, do: 

a) posługiwania się, przy oznaczaniu produktów lub usług dla których przyznano prawo 

do korzystania ze Znaku, sformułowaniem: „produkt/usługa wyróżniona Znakiem 

„Prosto z Serca – Produkt Ziemi Piotrkowskiej” w roku .......”; 

b) korzystania ze Znaku jako znaku graficzno-słownego poprzez trwałe oznakowanie 

wyróżnionych produktów i usług; 

c) korzystania z certyfikatu i statuetki przyznanych  dla wyróżnionych Znakiem oraz 

innych udostępnianych form wizualizacji; 

d) korzystania z kampanii reklamowych i promocyjnych prowadzonych przez Powiat 

Piotrkowski oraz podmioty współpracujące nawiązujących do otrzymanego Znaku; 

e) korzystania z dotyczących Znaku spotkań służących wymianie doświadczeń, 

zacieśnianiu współpracy organizowanych przez Powiat Piotrkowski, podmioty 

współpracujące oraz przez innych Użytkowników Znaku. 

2. Przyznanie Znaku zobowiązuje Użytkownika Znaku, w okresie obowiązywania 

umowy licencyjnej, do: 

a) przestrzegania postanowień Regulaminu; 

b) należytego wykonywania zobowiązań wynikających z umowy licencyjnej; 

c) współpracy z Powiatem Piotrkowskim przy realizacji działań promocyjnych 

dotyczących Znaku; 



d) powstrzymania się w stosunku do Powiatu Piotrkowskiego i innych Użytkowników od 

zachowań, które w odniesieniu do relacji między przedsiębiorcami mogłyby zostać 

zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

e) oznaczania określonych umową licencyjną produktów lub usług Znakiem; 

f) oznaczania Znakiem miejsc sprzedaży produktów lub usług określonych umową 

licencyjną dokonywanej osobiście, jak też przez osoby działające na jego rzecz lub 

zlecenie; 

g) stosowania Znaku na materiałach promocyjnych lub reklamowych; stronach 

internetowych; portalach społecznościowych Użytkowników odnoszących się do 

produktów lub usług określonych umową licencyjną; 

h) utrzymywania wysokiej jakości wprowadzanych do obrotu produktów i usług, ze 

szczególnym uwzględnieniem produktów i usług dla których nabył prawo do 

oznaczania ich Znakiem; 

i) informowania Powiatu Piotrkowskiego o okolicznościach istotnych dla realizacji 

celów oznaczania produktów i usług Znakiem, o wszelkich naruszeniach przez osoby 

trzecie praw przysługujących powiatowi do Znaku, o wszelkich naruszeniach przez 

innych Użytkowników ich zobowiązań wynikających z Regulaminu oraz o wszelkich 

zagrożeniach dla realizacji zobowiązań Użytkowników wynikających z Regulaminu 

lub umowy licencyjnej; 

j) uczestniczenia na zaproszenie Powiatu Piotrkowskiego w targach branżowych lub 

podobnych przedsięwzięciach; 

k) zachowania w tajemnicy wszelkich nie podanych do wiadomości publicznej 

informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji 

mających wartość gospodarczą, co do których Powiat Piotrkowski podjął działania 

w celu zachowania ich poufności, w szczególności oznaczył je jako poufne. 

3. 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).  

4. 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.  

5. 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 

6. 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 Jakości.  

 

 

 

 



§ 4  
Licencjobiorca zobowiązuje się do rozpowszechnianie informacji o współpracy z 

Powiatem Piotrkowskim oraz promocji marki lokalnej Produkt Lokalny Ziemi 

Piotrkowskiej. 

  

§ 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, Licencjobiorcy 

przysługuje prawo do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym.  

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

do używania Znaku, zgodnie z Regulaminem.  

 

§ 6  
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. 

 

 

Licencjodawca        Licencjobiorca 


