
Regulamin przyznawania i  używania znaku towarowego  

„Certyfikowany Usługodawca PZPUR” 

 

§ 1. 

Podmiotem prawa do prawa ochronnego w związku z rejestracją znaku towarowego jest 

Polski Związek Pracodawców-Usługodawców Rolnych (PZPUR) z siedzibą w Myślęcinku. 

 

§ 2. 

Przedmiotem regulaminu jest słowno-graficzny znak towarowy, który obejmuje znak 

graficzny (logo) oraz zestaw słów „Polski Związek Pracodawców-Usługodawców Rolnych”. 

 

§ 3 

Członkowie Polskiego Związku Pracodawców-Usługodawców Rolnych mogą korzystać ze 

znaku towarowego na zasadach niżej określonych: 

1. za zgodą Zarządu Polskiego Związku Pracodawców-Usługodawców Rolnych 

wyrażoną w uchwale przyznającej prawo do korzystania ze znaku towarowego, 

2. po spełnieniu przez Członka wymogów niezbędnych do uzyskania prawa do 

korzystania ze znaku towarowego. 

Członek który spełni wymogi niezbędne do uzyskania prawa do korzystania ze znaku 

towarowego oraz uzyska zgodę Zarządu PZPUR, otrzymuje tytuł „Certyfikowanego 

Usługodawcy”, którym może posługiwać się wobec osób trzecich. 

 

§ 4 

Wymogi które musi spełnić Członek aby uzyskać prawo do korzystania ze znaku towarowego 

PZPUR i uzyskania tytułu „Certyfikowanego Usługodawcy” są następujące: 

 

1. brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich, 

2. działalność prowadzona legalnie w oparciu o rejestrację w CEIDG lub wpis do KRS  

3. przestrzeganie przez Członka przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

4. wysoka jakość usług świadczonych przez Członka,  

5. pracownicy Członka legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, a 

w szczególności: 

- posiadają aktualne badania lekarskie, 

- dysponują stosownymi uprawnieniami do obsługi lub kierowania maszynami, 

- odbyli stosowne przeszkolenia BHP, 

- przynajmniej jeden z pracowników uczestniczył w szkoleniu organizowanym 

przez PZPUR (np. w Instytucie DEULA, lub innym wskazanym przez 

PZPUR), 

6. Członek nie zalega z płatnością składek ZUS oraz US (Członek złoży stosowne 

oświadczenia o niezaleganiu, ewentualnie przedłoży urzędowe zaświadczenia ZUS 

oraz US o niezaleganiu z płatnością składek), 

7. maszyny i urządzenia Członka posiadają wymagane odrębnymi przepisami 

świadectwa techniczne lub aktualne przeglądy, 

8. Członek posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej, 

9. jeżeli w toku swojej działalności Członek posiadający tytuł „Certyfikowanego 

Usługodawcy” nie ma możliwości realizacji przyjętego zlecenia/zamówienia,  

podejmie próbę znalezienia wykonawcy tego zlecenia wśród pozostałych Członków 

Związku. 

 



 

§ 5. 

1. Członek Polskiego Związku Pracodawców-Usługodawców Rolnych używając znaku 

towarowego musi wyraźnie zaznaczać, że używa go jako „Certyfikowany 

Usługodawca” Członek PZPUR. 

2. Znak towarowy używany przez Członka PZPUR, tytułem ochrony powinien mieć 

czystą formę bez jakichkolwiek dodatkowych elementów, w szczególności nie można 

usuwać, ani też zmieniać żadnego z jego elementów (np. barwa, czcionka, kształt). 

Używać można tylko oryginalnych oznaczeń dystrybuowanych przez Związek, 

zawierających datę ważności certyfikatu.  

3. Członek może posługiwać się znakiem towarowym i tytułem „Certyfikowanego 

Usługodawcy” wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i jej 

promocji. 

4. Członek nie może umieszczać znaku towarowego lub tytułu „Certyfikowanego 

Usługodawcy” na publikacjach lub w miejscach, których treści dyskredytują PZPUR 

lub innych jego Członków, albo też są niezgodne z oficjalnym stanowiskiem 

Polskiego Związku Pracodawców-Usługodawców Rolnych. 

 

§ 6. 

Polski Związek Pracodawców-Usługodawców Rolnych wydaje certyfikat na dany rok 

kalendarzowy. Związek może pozbawić Członka prawa do korzystania ze znaku towarowego 

oraz tytułu „Certyfikowanego Usługodawcy” w przypadku nie zastosowania się do zasad 

określonych w niniejszym regulaminie.  

 

§ 7. 

Każdy Członek PZPUR jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia uprawnionego o 

dostrzeżonych naruszeniach wykorzystania znaku towarowego. 

 

§ 8. 

Polski Związek Pracodawców-Usługodawców Rolnych zastrzega sobie prawo do 

dokonywania zmian niniejszego regulaminu, a o dokonanych zmianach powiadomi Członków 

 


