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Licencja dla Laureata Nagrody Dobra Firma 2021  
województwa pomorskiego 

   
 

 
Organizator projektu Dobra Firma - Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, z siedzibą przy ulicy Nowy Świat 33  
w Warszawie, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem: 0000361844, NIP: 5222958864, REGON: 142553074 
reprezentowany przez: 
Cezarego Kaźmierczaka – prezesa zarządu oraz 
Marcina Nowackiego – wiceprezesa zarządu 
zwany dalej „Licencjodawcą” 
 
przekazuje firmie    
zwanej dalej „Licencjobiorcą” licencję na wykorzystywanie godła projektu Dobra Firma, na poniższych zasadach. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem licencji jest określenie zasad udzielenia bezpłatnej, niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji przez 

Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy na używanie i posługiwanie się logiem „DOBRA FIRMA”, którego 
graficzne przedstawienie znajduje się w § 4 Licencji, zwane w dalszej części „Logo”, a wersja elektroniczna znaku 
zostanie Licencjobiorcy przesłana na wskazany adres email po Gali wręczenia nagród, która ma miejsce  
17 listopada 2021 roku, 

2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy upoważnienia do używania Logo na terytorium całego świata w zakresie 
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na następujących polach eksploatacji utworu: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu egzemplarzy utworu jako elementów 
materiałów informacyjnych, promocyjnych lub reklamowych odnoszących się do produktów lub usług 
Licencjobiorcy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wystawienie, 
wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć  do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

3. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie nawet w sposób pośredni Logo w celu innym niż określony w Licencji. 
4. Licencjobiorca nie może bez pisemnej zgody Licencjodawcy udzielać innym osobom upoważnienia do używania 

Logo będącego przedmiotem niniejszej Licencji. Powyższe nie dotyczy podwykonawców i pracowników 
Licencjobiorcy, korzystających z Logo w celach związanych z uprawnieniami Licencjobiorcy wynikającymi  
z niniejszej Licencji. 

5. Licencjobiorca nie ma prawa dokonywać żadnych zmian w formie graficznej Logo bez pisemnej zgody 
Licencjodawcy.  

6. Licencjobiorca nie ma prawa bez zgody Licencjodawcy przenosić na inne podmioty żadnych praw ani 
obowiązków wynikających z Licencji. 

§ 2 
1. Licencjodawca oświadcza, że: 

a) jest wyłącznie uprawnionym z tytułu prawa ochronnego na Logo i może nim rozporządzać w pełnym 
przewidzianym przez prawo zakresie; 

b) przedmiot Licencji nie jest obciążony jakimikolwiek prawami czy roszczeniami osób trzecich, a zawarcie 
Licencji nie wymaga zgody osób trzecich; 

c) nie są mu znane okoliczności na skutek których wykonywanie Licencji naruszałoby prawa osób trzecich. 
 

§ 3 
1. Licencjodawca może żądać od Licencjobiorcy pełnej dokumentacji dotyczącej sposobu wykorzystania Logo,  

jaką Licencjobiorca obowiązany jest gromadzić oraz do umożliwienia Licencjodawcy przeprowadzenia działań 
kontrolnych związanych z weryfikacją prawidłowości realizacji zobowiązań Licencjobiorcy wynikających  
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z Licencji. 
2. W okresie obowiązywania niniejszej Licencji oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, Licencjobiorca zobowiązuje 

się do nieużywania i niezgłaszania do rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/na terytorium Unii 
Europejskiej znaków identycznych lub podobnych do Logo.  

 
§ 4 

1. Graficzne przedstawienie logotypu „DOBRA FIRMA”. 
 

 
 

§ 5 
2. Niniejsza Licencja zostaje zawarta na okres od 17 listopada 2021 roku do 16 listopada 2023 roku  

z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 
3. Licencja może zostać w każdym czasie rozwiązana za porozumieniem Stron. 
4. Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Licencji z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
5. W przypadku uznania przez Licencjodawcę, iż Licencjobiorca naruszył Licencję, w szczególności w zakresie 

sposobu używania Logo, Licencjodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Licencji w trybie 
natychmiastowym. 
 

§ 6 
1. Jeżeli Licencja wymaga doręczenia pisma, Stronę uznaje się za powiadomioną, jeżeli druga Strona wyśle pismo 

listem poleconym na adres wskazany w Licencji jako adres danej Strony. W przypadku zmiany adresu, Strona, 
której to dotyczy, jest zobowiązana powiadomić o tym fakcie drugą Stronę listem poleconym, w którym wskaże 
nowy adres do doręczeń. Jeżeli Strona nie wykona obowiązku powiadomienia o zmianie swojego adresu, pismo 
skierowane na adres podany w Umowie będzie znane za skutecznie doręczone tej Stronie. W takim przypadku 
Strona, która nie wykonała obowiązku powiadomienia nie będzie mogła się powołać na brak doręczenia pisma. 

2. Strony ustalają, że adresami do korespondencji są adresy wskazane w komparycji niniejszej Licencji. 
 

§ 7 
1. Strony zobowiązują się nie ujawniać informacji uzyskanych w czasie w lub w związku z obowiązywaniem Licencji, 

dotyczących drugiej Strony osobom trzecim chyba, że obowiązek takiego ujawnienia został nałożony na Stronę 
przez obowiązujące przepisy prawa lub Strona, której informacje dotyczą wyraziła na to zgodę na piśmie. 

       
§ 8 

1. Wszelkie zmiany Licencji dla swojej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Wszelkie spory wynikłe przy realizacji Licencji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Licencjodawcy. 
3. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w Licencji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy innych właściwych aktów prawnych. 
4. Licencja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
5. Wszelkie załączniki wskazane w treści Licencji stanowią jej integralną część.  

 
 
 
 
 

Cezary Kaźmierczak     Marcin Nowacki 
prezes        wiceprezes 


