
1 

 

WNIOSEK nr ……….1 

o udzielenie licencji na używanie znaków towarowych 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

Wnioskodawca 

Osoba fizyczna Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Adres siedziby  

Nr PESEL  

Nr dowodu osobistego  

Nr wpisu w EDG  

Osoba 

prawna/Jednostka 

organizacyjna nie 

będąca osobą prawną 

Firma  

Adres siedziby  

Nr KRS  

NIP  

REGON  

Osoba kontaktowa  

Telefon  

Mail  

Typ znaku towarowego2 

 

Klasy znaku towarowego3 

 

Dane umowy zawartej z Uniwersytetem związanej z wnioskiem4 

 

Cel używania znaku towarowego 

umieszczanie znaku na 

towarach lub 

opakowaniach (wskazać 

towary)  

 

świadczenie usług pod 

znakiem (wskazać usługi) 

 

umieszczanie znaku na 

dokumentach związanych 

z wprowadzaniem 

towarów do obrotu lub ze 

świadczeniem usług 

(wskazać dokumenty) 

 

 

posługiwanie się znakiem 

w celu reklamy 

towarów/usług (wskazać 

formy reklamy) 

 

                                                 
1 Numer wniosku wypełnia Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
2 Wskazać: słowny/graficzny/słowny i graficzny. 
3 Wymienić wybrane lub wskazać: wszystkie. 
4 Wskazać: tytuł, datę zawarcia i przedmiot umowy np. na wykonanie badań naukowych/prac rozwojowych, 

umowa licencyjna, umowa sprzedaży praw do technologii. 
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posługiwanie się znakiem 

w sieci Internet i mediach 

w celach wyżej 

zaznaczonych (wskazać 

stronę/y internetową/e i 

rodzaje mediów) 

 

Proponowana informacja towarzysząca znakowi towarowemu  

na towarze/opakowaniu/usłudze 

„Produkt x (nazwa handlowa) wytworzony według technologii opracowanej przez 

„Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu” lub sformułowanie równoznaczne z 

logo/bez logo UPP (należy załączyć wizualizację graficzną np. opakowania 

produktu) 

Proponowana informacja towarzysząca znakowi towarowemu  

na dokumentach 

„Produkt x (nazwa handlowa) wytworzony według technologii opracowanej przez 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu” lub sformułowanie równoznaczne z logo/bez 

logo UPP 

Proponowana informacja towarzysząca znakowi towarowemu w celu reklamy 

towaru/usługi w sieci Internet i mediach 

„Produkt x (nazwa handlowa) wytworzony według technologii opracowanej przez 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu” lub sformułowanie równoznaczne z logo/bez 

logo UPP 

Deklarowany czas używania znaku towarowego5 

 

Załączniki do wniosku: 

Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy6.  

Wnioskodawca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem udostępniania podmiotom 

zewnętrznym znaków towarowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

akceptuje jego postanowienia i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz zobowiązuje się je 

przestrzegać. Wnioskodawca oświadcza ponadto, iż uzyskał wszelkie niezbędne 

informacje warunkujące przygotowanie i złożenie wniosku. 

Wnioskodawca oraz osoby działające w jego imieniu oświadczają, iż wyrażają zgodę 

na przetwarzanie ich danych osobowych, w szczególności na potrzeby: rozpoznania 

wniosku o udzielenie licencji na używanie znaków towarowych Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu oraz realizacji zawartej na podstawie takiego wniosku 

umowy licencyjnej (w przypadku jej zawarcia). 

Data złożenia wniosku7 Podpis wnioskodawcy 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Wskazać: 12 (dwanaście) miesięcy lub wielokrotność tego okresu czasu. 
6 Jeśli upoważnienie do działania wnioskodawcy nie wynika z rejestru przedsiębiorców. 
7 Datę złożenia wniosku wypełnia Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu. 


