
  Załącznik Nr 1 
  wzór umowy licencyjnej 

UMOWA LICENCYJNA NR ………………. 

 

zawarta w dniu ............... 2020 r. pomiędzy:  

 

Instytutem Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, instytutem badawczym, 90 – 505 Łódź, 

ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia  w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000060963, posiadającym NIP 724-000-02-10, REGON: 

000047504, zwanym dalej Licencjodawcą, reprezentowanym przez:  

dr hab. inż. Marcina H. Struszczyka – Dyrektora Instytutu  

a  

……………………………………………………………………………..…………….z siedzibą w …………………………….,  

nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ……………………………..,  

NIP …………………….., REGON ………………………………. 

repr. przez ……………………………………… 

zwanym dalej Licencjobiorcą  

zwanymi dalej łącznie „Stronami”  

 

§ 1 

Licencjodawca oświadcza, że posiada świadectwo ochronne na wyrób pn. podkładka 

antyugięciowa w postaci patentu nr 224579 (nr zgłoszenia 406331). 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 
1. Umowa jest zawierana w celu uruchomienia produkcji przemysłowej wyrobu – podkładka 

antyugięciowa, który został opracowany w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa 
„MORATEX”. 

2. Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z ww. projektu wynalazczego na 
zasadach określonych w dalszej części umowy, a Licencjobiorca zobowiązuje się uiścić 
wynagrodzenie określone w § 7.  

3. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na produkcję podkładki antyugięciowej  
z  wykorzystaniem z wyżej opisanego świadectwa ochronnego w zamian za opłatę 
licencyjną. 

4. Licencjodawca udostępni także Licencjobiorcy wszelkie informacje i dane niezbędne do 
prawidłowego wytworzenia podkładki antyugięciowej. 
 

§ 3 

Zakres licencji 

1. Licencja jest zawierana na czas nieokreślony. 
2. Licencja jest wyłączna. 
3. Licencjobiorca nie ma prawa udzielać sublicencji. Udzielenie sublicencji jest możliwe 

wyłącznie za zgodą Licencjodawcy wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda 
może zostać uzależniona od uiszczenia stosownej opłaty i będzie obejmować osobę 
sublicencjobiorcy oraz zakres sublicencji .  
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§ 4 

Obowiązki i uprawnienia Licencjodawcy  

Licencjodawca zobowiązuje się do: 

1. udzielenia zezwolenia na korzystanie z  projektu wynalazczego pt. „podkładka 

antyugięciowa” przez Licencjobiorcę, zgodnie z postanowieniami umowy; 

2. przekazania Licencjobiorcy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, pełnej dokumentacji 

(w wersji papierowej i elektronicznej) niezbędnej do korzystania z projektu wynalazczego 

pt. „podkładka antyugięciowa”, obejmującej opis patentowy wraz z rysunkami, skrótami 

opisów i zastrzeżeniami; 

3. utrzymania w pełnym zakresie ochrony patentowej projektu wynalazczego pt. „podkładka 

antyugięciowa” w szczególności poprzez: ponoszenie opłat, obronę przed zarzutami 

prowadzącymi do unieważnienia patentu lub zakwestionowania tytułu do prawnej ochrony 

wynalazku; 

4. niewykonywania jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie patentu; 

5. w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, udzielić doradztwa i pomocy przy uruchomieniu 

produkcji wyrobu objętego niniejszą umową; 

6. informowania Licencjobiorcy o stosunkach prawnych związanych z projektem wynalazczym.  

 

§ 5 

Obowiązki i uprawnienia Licencjobiorcy  

Licencjobiorca zobowiązuje się do: 

1. zachowania bezterminowo w tajemnicy wszelkich informacji o istocie projektu 

wynalazczego pt. „podkładka antyugięciowa” oraz innych informacji poufnych 

udostępnionych przez Licencjodawcę w związku z wykonywaniem niniejszej umowy; 

2.  uiszczenia wynagrodzenia za korzystanie z licencji określonego w § 7 niniejszej umowy; 

3. informowania Licencjodawcy o znanych Licencjobiorcy faktach naruszenia patentu; 

 

§ 6 

Informacje poufne  

1. Licencjobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które 

stanowią tajemnicę Stron w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) co do których Strony podjęły 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

2. Informacje poufne, o których mowa w ust. 1 oznaczają w szczególności informacje, które 

zostały pozyskane w związku z realizacją Umowy, zwłaszcza informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne, prawne, finansowe lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą lub których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę. 

3. W wypadku naruszenia powyższego obowiązku Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy karę 

umowną w wysokości trzykrotnej opłaty licencyjnej , co nie wyłącza dalej idących roszczeń 

odszkodowawczych. 

 



  Załącznik Nr 1 
  wzór umowy licencyjnej 

§ 7 

Opłata Licencyjna  

 

1. Tytułem wynagrodzenia za udzielenie licencji Licencjobiorca zapłaci na rzecz 
Licencjodawcy …………………………. wartości netto za każdy sprzedany egzemplarz podkładki 
antyugięciowej. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia 
przez Licencjodawcę faktury dla Licencjobiorcy. 

Faktura zostanie przez Licencjodawcę wystawiona po przesłaniu przez Licencjobiorcę 
faksem lub w formie pisemnej informacji o wystawionych fakturach dla odbiorców wyrobu 
wymienionego w §  2 umowy, po upływie każdego kwartału. 

3. Za nieterminowe zapłaty, o których mowa w ust. 1 Licencjobiorca zapłaci ustawowe 
odsetki. 

4. Podane w ust. 1 wynagrodzenie nie obejmuje podatku od towarów i usług VAT, który to 

podatek będzie doliczony według stawki właściwej na dzień wystawienia faktury. 
5. Za dzień płatności uznaje się dzień wpłynięcia wynagrodzenia na rachunku bankowego 

Licencjodawcy. 

 
§8 

1. Strony Umowy postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków określonych w niniejszej umowie  Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy kary 

umowne. 

2. Licencjobiorca może domagać się udostępnienia informacji potrzebnych dla ustalenia czy 

wysokość należnej mu opłaty została prawidłowo obliczona, w szczególności może 

domagać się wyciągów z ksiąg handlowych Licencjobiorcy albo żądać, aby wgląd i wyciąg  

z tych ksiąg został zapewniony wybranemu przez Licencjodawcę biegłemu rewidentowi. 

3. Jeżeli opinia biegłego rewidenta wykaże, że oświadczenie złożone przez Licencjobiorcę 

określało wysokość należnej opłaty w sposób zaniżony, koszt opinii ponosi Licencjobiorca. 

Dodatkowo Licencjobiorca zapłaci karę umowną w kwocie odpowiadającej potrójnej 

wysokości różnicy pomiędzy sumą należnej opłaty wskazaną w oświadczeniu oraz sumą 

wyliczoną przez biegłego rewidenta. 

4. Licencjodawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych  

w zakresie przekraczającym zastrzeżone kary umowne. 

 

§ 9 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: 

a) ze strony Licencjodawcy:   p. Marcin Struszczyk, tel.: 42 637 37 63; 

b) ze strony Licencjobiorcy:   p. ……………………….. , tel.: ……………………………….; 

 

 

§ 10 
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1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, będą rozstrzygane na 

drodze sądowej przez sąd właściwy miejscowo dla Licencjodawcy. 

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3-miesięcznym wypowiedzeniem. 

3. W przypadku nie przestrzegania warunków umowy przez Licencjobiorcę, Licencjodawca 

może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

4. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Licencjobiorcy z określonych umową zobowiązań 

finansowych wobec Licencjodawcy. 

5. W sprawach nie uregulowanych w umowie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, prawa 

autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. 

6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Licencjobiorca bez pisemnej zgody Licencjodawcy nie może dokonywać żadnych cesji 

związanych z realizacją umowy.  

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

LICENCJOBIORCA:     LICENCJODAWCA 


