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Regulamin używania znaku towarowego 

Polski Związek Łowiecki 

 

 

I. Przedmiot Regulaminu 

1. Niniejszy dokument stanowi Regulamin używania znaku towarowego wskazanego w pkt 2 

niniejszego rozdziału (dalej: „Regulamin”). 

2. Znakiem towarowym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest słowno-graficzny znak 

towarowy stanowiący zestaw stylizowanych liter „PZŁ” oraz wizerunku czaszki jelenia 

z porożem i krzyża z poświatą w kolorze zielonym, w stosunku do którego decyzją Urzędu 

Patentowego RP udzielone zostało w dniu 29.04.20214 prawo ochronne na znak towarowy 

słowno-graficzny nr 269127 (dalej: „Znak”). 

3. Właścicielem Znaku jest Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy 

Świat 35, 00-029 Warszawa, NIP 526 030 04 63 (dalej: „PZŁ”), na którego rzecz dokonano 

zgłoszenia Znaku. 

II. Uprawnieni do korzystania ze Znaku 

1. Korzystać ze Znaku mogą (jako podmioty wewnętrzne PZŁ):  

a. osoby pełniące funkcje w organach PZŁ, ,  

b. pracownicy PZŁ,  

c. Koła łowieckie – członkowie w PZŁ,   

d. podmioty świadczące usługi na rzecz PZŁ, 

zgodnie z wymaganiami i zadaniami związanymi z zajmowaną funkcją albo wykonywaniem umowy 

(dalej: „Użytkownicy Wewnętrzni”). 

2. Ze Znaku w sposób odpłatny korzystać mogą zewnętrzne podmioty (dalej: „Użytkownicy 

Zewnętrzni”), które zawrą z PZŁ stosowne porozumienie (udzielenie licencji odpłatnej). 
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3. PZŁ może wyrazić również zgodę na nieodpłatne korzystanie ze Znaku przez określonych 

Użytkowników  Zewnętrznych (udzielenie licencji nieodpłatnej). 

4. Użytkownicy Wewnętrzni mogą korzystać ze Znaku w sposób nieodpłatny, o ile korzystanie 

związane jest z wykonywaniem przez nich zadań związanych z zajmowaną funkcją, zadaniami 

zleconymi przez PZŁ, członkostwem w PZŁ, wykonywaniem umowy na rzecz PZŁ. 

III. Sposób używania Znaku 

1. Każde udostępnienie Znaku Użytkownikowi Zewnętrznemu (zarówno w sposób odpłatny jak 

i nieodpłatny) wymaga zawarcia stosownego porozumienia z PZŁ (dalej: „Porozumienie”). 

2. Użytkownik Wewnętrzny lub Zewnętrzny (dalej łącznie: „Użytkownicy”) w trakcie używania 

Znaku musi informować, że używa Znaku jako Użytkownik Znaku, a nie jako sam PZŁ, chyba że 

PZŁ zwolni go na piśmie z takiego obowiązku. 

3. Znak nie powinien być w żaden sposób zmieniany lub modyfikowany ani używany w tak 

zmienionej lub zmodyfikowanej formie, chyba że zgodę na to wyrazi na piśmie PZŁ. 

4. Użytkownicy Wewnętrzni mogą używać Znaku w każdy sposób,  a który to sposób nie jest 

sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego. 

5. Użytkownicy Zewnętrzni mogą używać Znaku jedynie w sposób wskazany w Porozumieniu. 

6. Porozumienie określa wszelkie niezbędne warunki, dane i informacje na temat używania 

Znaku, w szczególności podmioty do tego uprawnione, należne z tego tytułu wynagrodzenie 

i czas, na który udzielona została zgoda. 

7. Znakiem oznaczone mogą być towary, w szczególności takie jak książki i czasopisma oraz 

materiały drukowane, sprzęt myśliwski, odzież i żywność. 

8. Znak może być wykorzystywany do oznaczania usług, w szczególności takich jak szkolenia 

i wydarzenia branżowe. 

9. Ponadto Znak może znajdować się i być wykorzystywany w szczególności: 

a. na stronach internetowych, 

b. w materiałach promocyjnych, zarówno w formie fizycznej, jak i materialnej, 

c. w materiałach audiowizualnych, 

d. na plakatach, banerach i drukach promocyjnych i informacyjnych, 

e. podczas wydarzeń, w tym wydarzeń o charakterze masowym (w szczególności na 

targach, konferencjach, pokazach, szkoleniach itp.). 
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10. W żadnym razie nie jest dopuszczalne zamieszczanie Znaku w materiałach, publikacjach, 

witrynach i innych miejscach, których zawartość może dyskredytować PZŁ oraz jego produkty 

i usługi, naruszać jego własność intelektualną lub inne uprawnienia lub też takie umieszczenie 

byłoby sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego. 

11. Użytkownicy, bez zgody PZŁ, nie mogą udzielać innym podmiotom zgody na używanie Znaku. 

IV. Uprawnienia kontrolne 

1. PZŁ lub jego przedstawicielom w stosunku do Użytkowników, zarówno używających Znaku 

w sposób odpłatny i nieodpłatny, przysługuje każdoczesne uprawnienie do dokonywania 

kontroli sposobu używania Znaku przez Użytkowników. 

2. Prawo do kontroli sposobu używania przysługuje także po zakończeniu zawartej umowy 

(Porozumienia), na jaki przyznane zostało prawo do korzystania ze Znaku. 

V. Prawa PZŁ 

1. W przypadku stwierdzenia przez PZŁ naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu 

lub zawartego Porozumienia, PZŁ przysługuje prawo do terminowego lub bezterminowego 

pozbawienia Użytkownika prawa używania Znaku. 

2. Osoba przestająca być Użytkownikiem Wewnętrznym traci prawo do używania Znaku, chyba 

że poczynione w tym przedmiocie zostaną inne uzgodnienia z PZŁ. 

3. PZŁ przysługuje prawo do wystąpienia z roszczeniami przeciwko Użytkownikom lub 

podmiotom trzecim w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub zawartego 

Porozumienia lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

VI. Inne postanowienia 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione w formie pisemnej. 

2. Postanowienia Porozumienia również powinny być zmieniane w formie pisemnej. 


