
UMOWA LICENCYJNA NR …………… 

O UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO CHRONIONEGO PRAWEM OCHRONNYM 

zawarta w dniu .................................................. w ...................................... 

pomiędzy: 

Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział Świętokrzyski w Kielcach  
z siedzibą ul. Henryka Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce,  
e-mail: biuro@pttkkielce.pl, tel. 41 344 77 43; tel. 668 288 684;  
wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń KRS pod nr 0000025121 , 
reprezentowanym przez: 
 
1. ......................................................................., 
 
2. ......................................................................., 
zwanym dalej "Licencjodawcą" 

a 

....................................................................................................................................... 
 
zamieszkałym w .................................................................................................................., 
 
PESEL……………………………………….. NIP ……………………………………… 
 
adres do doręczeń ………………………………………………………………………………………..  
 
zwanym dalej "Licencjobiorcą", o następującej treści: 

§ 1 

1. Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy 
"PRZEWODNIK ŚWIĘTOKRZYSKI", zwany dalej "znakiem towarowym", wpisanego do rejestru 
znaków towarowych pod nr Z-210387. 

2. Prawo ochronne na znak towarowy zostało udzielone dla następujących towarów i/lub usług: 
a) usługi w zakresie przewodnictwa turystycznego i pilotażu, organizowanie wycieczek, rajdów, 

zlotów, 
b) organizowanie kolonii i zimowisk w zakresie rozrywki i zabawy, organizowanie szkolenia kadry 

programowej, 
c) organizowanie kolonii i zimowisk w zakresie zakwaterowania.   

3. Odpis świadectwa ochronnego na znak towarowy wydanego przez Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Licencjodawca oświadcza ponadto, że: 
a) prawo ochronne na znak towarowy nie jest obciążone prawami osób trzecich, 
b) nie istnieją zaległości we wnoszeniu opłat okresowych z tytułu ochrony znaku towarowego. 

 

§ 2 

Licencjobiorca, oświadcza że: 
1) spełnia wymagania określone w art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach 

turystycznych (Dz.U. nr 223 poz. 2268 ze zm.) to jest: 
a) ukończył 18 lat, 
b) nie był karany za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem 

zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, 
c) posiada wykształcenie średnie, 

2) zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Licencjodawcę o prawomocnym skazaniu za 
przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika 
turystycznego lub pilota wycieczek. 



§ 3 

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy upoważnienia (licencji niewyłącznej) do używania znaku 
towarowego w zakresie określonym w § 1 ust 2 podpunkt a),  na całym terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej do prowadzenia działań niekomercyjnych. 

2.  Przez używanie znaku towarowego do działań niekomercyjnych należy rozumieć posługiwanie się 
przez Licencjobiorcę znakiem słowno-graficznym „PRZEWODNIK ŚWIĘTOKRZYSKI” i/lub blachą 
„PRZEWODNIK ŚWIĘTOKRZYSKI” nr……….  w sytuacji gdy Licencjobiorca nie osiąga z tego 
tytułu przychodu lub innych korzyści materialnych np. wykonuje czynności przewodnika 
turystycznego lub pilota wycieczki nieodpłatnie. 

3. Warunkiem udzielenia niniejszej licencji jest przynależność Licencjobiorcy do Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno Krajobrazowego i klubu/koła zrzeszającego Przewodników 
Świętokrzyskich w ramach struktur PTTK. 

  

§ 4 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z zachowaniem 3-miesięcznego terminu 
wypowiedzenia umowy dla każdej ze stron.  

2. W każdym przypadku umowa traci moc z dniem:  
      a) wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, 
      b) prawomocnego skazania Licencjobiorcy za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w     
         związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek 
      c) użycia przez Licencjobiorcę znaku towarowego do celów innych niż wskazanych w § 3 . 

§ 5 

Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie. 

§ 6 

1. Licencjodawca jest zobowiązany do dokonywania nakładów na zachowanie prawa i do ponoszenia 
innych ciężarów związanych z prawem ochronnym na znak towarowy. 

2. Do nakładów i ciężarów, o których mowa w ust. 1, należą w szczególności: 
a) opłaty okresowe wymagane do przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy na kolejne 

okresy, 
b) koszty postępowań przed sądami i innymi organami powołanymi do orzekania w sprawach o 

naruszenie prawa ochronnego, unieważnienie prawa ochronnego, stwierdzenie wygaśnięcia 
prawa ochronnego oraz w innych sprawach dotyczących prawa ochronnego na znak 
towarowy. 

3. Licencjodawca jest zobowiązany do niepodejmowania jakichkolwiek zachowań, których skutkiem 
mogłoby być wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy. 

§ 7 

1. Licencjodawca, powołując się na udzielone mu prawo ochronne na znak towarowy, może wystąpić 
przeciwko Licencjobiorcy, który narusza postanowienia niniejszej umowy odnoszące się do zakresu 
jej obowiązywania, postaci znaku będącego przedmiotem licencji, a także wskazania towarów i/lub 
usług, dla których znak może być używany, oraz ich jakości, z roszczeniami o: 

a) zaniechanie naruszania, 
b) usunięcie skutków naruszenia, w szczególności o ogłoszenie w prasie stosownego 

oświadczenia, 
c) wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, 
d) naprawienie szkody na zasadach ogólnych, 
e) zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej na rzecz jednej z organizacji społecznych, do których 

zakresu działania należą sprawy popierania własności przemysłowej - jeżeli naruszenie było 
zawinione. 

2. W przypadku rażącego obniżenia przez Licencjobiorcę jakości towarów i/lub usług, do oznaczania 
których jest przeznaczony znak towarowy, Licencjodawca może odstąpić od niniejszej umowy. 



§ 8 

1. Licencjobiorca zobowiązuje się do niezbywania praw przysługujących mu na mocy niniejszej 
umowy. 

2. Licencjobiorca zobowiązuje się do poinformowania Licencjodawcy, tylko i wyłącznie do celów 
statystycznych - drogą elektroniczną lub pisemnie - o ilości usług przewodnickich świadczonych w 
okresie obowiązywania umowy w których użyto znaku towarowego „PRZEWODNIK 
ŚWIĘTOKRZYSKI” i/lub blachy „PRZEWODNIK ŚWIĘTOKRZYSKI” nie później niż 30 dni po 
wygaśnięciu umowy licencyjnej na dany rok kalendarzowy. Dane te nie mogą być upublicznione w 
powiązaniu z Licencjobiorcą. 

3. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust. 1 i 2, Licencjodawca może żądać 
naprawienia wynikłej stąd szkody. 

§ 9 

    Licencjobiorcy za użycie przez Licencjobiorcę znaku towarowego do celów komercyjnych 
przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 10 

Załączniki wymienione w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

§ 11 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 
2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 12 

Uzupełnienie lub zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13 

Spory wynikłe w związku z niniejszą umową, w razie nieosiągnięcia porozumienia przez same 
Strony, będzie rozstrzygał Sąd w Kielcach. 

§ 14 

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

 

 

............................ ........................... 
Licencjodawca Licencjobiorca 

 


