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UMOWA LICENCJI ZNAKU TOWAROWEGO  

GWARANCYJNEGO „RASA RODZIMA” 

 

 

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

 

 

pomiędzy: 

 

INSTYTUTEM ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWYM INSTYTUTEM BADAWCZYM z siedzibą w 

Krakowie (31-047) ul. Sarego 2, adres do korespondencji: ul. Krakowska 1, 32-083 Balice, 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000125481, NIP 675-000-21-30, Regon 000079728,  

reprezentowanym przez:  

zwanym dalej Licencjodawcą 

 

a 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….., 

zwanym dalej Licencjobiorcą 

 

o następującej treści: 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie upoważnienia do używania słowno-

graficznego znaku towarowego gwarancyjnego „RASA RODZIMA” oraz „Rasa Rodzima … (z 

nazwą rasy)”, zwanego dalej w umowie „Znakiem”, na zasadzie licencji niewyłącznej pełnej 

(znak towarowy gwarancyjny w rozumieniu art. 136 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. 

Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 286). 

2. Licencjodawca oświadcza, że słowno-graficzny znak towarowy „RASA RODZIMA” oraz znak 

„Rasa Rodzima … (z nazwą rasy)” są zgłoszone w Urzędzie Patentowym na rzecz 

Licencjodawcy pod numerami ………….. (uzyskał prawo wyłączne nr ……………………….). 

3. Wzory znaków – zdefiniowany w księdze znaku zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Oświadczenia 

 

1. Licencjodawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do zawarcia umowy 

licencyjnej mającej za przedmiot Znak, który korzysta z ochrony w prawie krajowym. 

2. Licencjodawca i Licencjobiorca przyjmują, że zawarcie umowy następuje na zasadzie 

licencji niewyłącznej pełnej, zgodnie z Regulaminem Znaku Towarowego Gwarancyjnego 

Rasa Rodzima w Ramach Programu Certyfikacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

 

§ 3 

Licencja 

 

1. Na podstawie niniejszej umowy Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do używania 

znaku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas określony w § 7 ust 1 Umowy, w 

stosunku do towarów, których lista znajduje się w Wykazie towarów – Produktów 

Licencjobiorcy, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ustępie powyższym obejmuje prawo do 

prowadzenia promocji i reklamy towarów opatrzonych znakiem. 

3. Licencjobiorca nie jest uprawniony używać znaku jako elementu indywidualizującego jego 

przedsiębiorstwo lub stanowiące część jego firmy lub gospodarstwa rolnego. 
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§ 4 

Opłaty licencyjne 

 

1. Tytułem opłat licencyjnych Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy opłatę roczną w kwocie 

………………………….. . 

2. Zapłata nastąpi w formie przelewu, na rachunek bankowy Licencjodawcy wskazany w 

fakturze VAT, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Licencjobiorcę.  

 

§ 5 

Kontrole 

 

W celu zapewnienia renomy i należytego używania Znaku, Licencjodawca lub upoważniony 

przez niego podmiot jest uprawniony przeprowadzić kontrolę sposobu używania Znaku przez 

Licencjobiorcę, zgodnie z warunkami Regulaminu Znaku Towarowego Gwarancyjnego Rasa 

Rodzima w Ramach Programu Certyfikacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

a Licencjobiorca zobowiązuje się poddać tym kontrolom. 

 

§ 6 

Współpraca stron i zakaz konkurencji 

 

1. Licencjobiorca zobowiązuje się w terminie do 15 lutego każdego roku przekazać 

Licencjodawcy informacje o sposobach używania Znaku i ilości produktów opatrzonych 

Znakiem za rok poprzedni.  

2. Niezależnie od postanowień punktu powyżej Licencjobiorca zobowiązuje się przekazywać 

powyższe informacje w każdym czasie na żądanie Licencjodawcy. 

3. Licencjobiorca zobowiązuje się nie używać znaków identycznych lub podobnych do Znaku 

– zdefiniowanego w księdze znaku, będącego przedmiotem niniejszej umowy bez 

uprzedniej zgody Licencjodawcy. 

 

§ 7 

Rozwiązanie umowy i przedłużenie umowy 

 

1. Niniejsza umowa Licencyjna zostaje zawarta na czas określony – od …………………. do dnia 

……………………………………… 
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2. Przed zakończeniem okresu, na jaki zawarto niniejszą Umowę Licencyjną, umowa wygasa 

w przypadku określonym w paragrafie 9 Regulaminu Znaku Towarowego Gwarancyjnego 

Rasa Rodzima w Ramach Programu Certyfikacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

3. Przed zakończeniem okresu, na jaki zawarto niniejszą Umowę Licencyjną, umowa może 

zostać rozwiązana przez Licencjodawcę w przypadkach określonych w paragrafie 10 

Regulaminu Znaku Towarowego Gwarancyjnego Rasa Rodzima w Ramach Programu 

Certyfikacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

2. Wszystkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia 

Regulaminu Znaku Towarowego Gwarancyjnego Rasa Rodzima w Ramach Programu 

Certyfikacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, przepisy prawa własności 

przemysłowej i Kodeksu cywilnego. 

4. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć z niniejszej 

umowy jest sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy. 

6. Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

Załączniki:  

1. Wzór znaku. 

2. Regulamin Znaku Towarowego Gwarancyjnego Rasa Rodzima w Ramach Programu 

Certyfikacji. 

3. Wykaz towarów – Produktów Licencjobiorcy 


