
 

   UMOWA  LICENCYJNA  

zawarta w dniu ………………………………. r., w Warszawie, pomiędzy: 
 

 
Spółką pod firmą Agencja Wydawniczo - Reklamowa WPROST Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (02-222), ul. Aleje Jerozolimskie 212, KRS 0000008283, NIP: 7790001166, kapitał 
zakładowy w wysokości 50.000,00 zł wpłacony w całości, 
reprezentowaną przez: 
Michała M. Lisieckiego – Prezesa Zarządu  
zwanym dalej „Licencjodawcą”, 
a 
………………………………………………………………………………………………….. 
zwaną dalej „Licencjobiorcą”, 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę 

zezwolenia na korzystanie z oznaczeń słownych i graficznych rankingu PORTFEL 

WPROST (zwanego dalej Rankingiem), w postaci logotypu i nazwy Rankingu. 
2. Wykaz zawierający logotyp i nazwę Rankingu oraz wizerunek statuetki PORTFEL WPROST 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  
3. Niniejszym Licencjodawca oświadcza, że: 

a) Jest organizatorem Rankingu, 
b) Przysługują mu wszelkie prawa do logotypu i nazwy Rankingu, w szczególności 

majątkowe prawa autorskie.  
§ 2 

1.   Na mocy niniejszej Umowy, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej, do 
korzystania z logotypu i nazwy Rankingu, w celach promocyjno-reklamowych, na 
następujących polach eksploatacji: 

a)   oznaczanie produktów lub usług Licencjobiorcy poprzez: 
-  utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym drukarską lub cyfrową; 
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 
2.    Licencjobiorca ma prawo korzystania z przedmiotu licencji bez ograniczeń terytorialnych. 
3.  Licencja, będąca przedmiotem niniejszej Umowy, zostaje udzielona na okres 12 miesięcy, 

liczonych od dnia zaksięgowania opłaty licencyjnej na rachunku Licencjodawcy. Przed 
dokonaniem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, 
Licencjobiorca nie ma prawa korzystania z przedmiotu licencji. 

4.    Licencja jest udzielona bez prawa do udzielania sublicencji. 
§ 3 

W każdym przypadku użycia nazwy i logotypu Rankingu Licencjobiorca zobowiązany będzie 
podać także rok edycji Rankingu oraz oznaczenie Organizatora Rankingu. 

§ 4 
1. Licencjobiorca zobowiązuje się zapłacić Licencjodawcy wynagrodzenie w kwocie 25.000,00  

zł netto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) powiększonej o podatek od towarów i 
usług. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, na 
rachunek bankowy Licencjodawcy nr: 

27 1140 1010 0000 5326 5900 1001  



 
 

§  5 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
§ 6 

Wszelkie spory, mogące wyniknąć w związku z obowiązywaniem niniejszej umowy, Strony 
będą się starały rozwiązać na drodze negocjacji lub ugody. W przypadku niemożności 
rozwiązania sporów w taki sposób, będą one rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla Licencjodawcy. 

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych., a także Regulaminu 

korzystania z nazwy i logotypu „PORTFEL WPROST”, który stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej Umowy.  

§ 8 
Niniejsza umowa została zawarta na czas oznaczony trwania licencji. 

§ 9 
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. 
 

 

Licencjobiorca                      Licencjodawca 


