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Licencja nr ................................

UMOWA LICENCYJNA

W dniu .................................... zawarto umowę licencyjną pomiędzy:
Stowarzyszeniem Psychologów Sądowych w Polsce zwanym dalej Licencjodawcą
reprezentowanym przez dr Marię Kujawa – prezesa Stowarzyszenia

a

......................................................................................................................................
zwanym dalej Licencjobiorcą, nr licencji .................................................................

§1
Umowa dotyczy wzajemnych zobowiązań wynikających z wydania/uzyskania przez Strony
Licencji Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce, uprawniającej Licencjobiorcę do
samodzielnego prowadzenia badań i wydania orzeczeń psychologicznych dla osób starających
się o zezwolenie na posiadanie broni.

§2
Niniejsza umowa zobowiązuje Licencjodawcę do:
1. reprezentowania Licencjobiorcy wobec instytucji prawnych i zawodowych,
2. rozstrzygania ewentualnych sporów między Licencjobiorcą a klientem,
poprzez Komisję Odwoławczą Stowarzyszenia,
3. prowadzenie szkoleń doskonalących kompetencje związane z Licencją, a takŜe prac
badawczo metodologicznych,
4. bieŜącego informowania Licencjobiorcy o większych zmianach przepisów prawnych
związanych z wydaniem zezwoleń na posiadanie broni.

§3
Licencjobiorca zobowiązany jest do:
1. wykonywania badań i wydawania orzeczeń dla osób starających się o zezwolenie na posiadanie
broni zgodnie z przyjętą ogólnie metodologią,
2. osobistego badania osób, którym wydaje orzeczenie,
3. przechowywania materiałów z badań w warunkach umoŜliwiających korzystanie z nich
przez Komisję Odwoławczą przez okres 20 lat,
4. udziału w szkoleniach doskonalących kwalifikacje (minimum 1 szkolenie w ciągu 5 lat),
5. odprowadzania rocznej składki licencyjnej w wysokości 250,- zł, w terminie jednego miesiąca
od daty zakończenia kaŜdego roku obliczeniowego korzystania z Licencji.
6. Licencjobiorca przez pierwszych sześć miesięcy od daty uzyskania Licencji zwolniony jest
z opłaty składki.
§4
Licencja przyznawana jest na okres 5 lat.
Warunkiem jej odnowienia jest wzięcie udziału w szkoleniu superwizyjnym.

§5
W przypadku niewywiązania się Licencjobiorcy z któregokolwiek z punktów umowy
licencyjnej, Licencjodawca moŜe Licencję wycofać, informując o tym fakcie
zainteresowane instytucje.

§6

Jednocześnie wraz z zaistnieniem w/w sytuacji, tracą moc zobowiązania Licencjodawcy
wobec Licencjobiorcy zawarte w umowie.

§7

Umowa obowiązuje Strony z dniem jej podpisania.
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