
Załącznik Nr 1 
Wzór umowy licencyjnej 

UMOWA  nr ................................. 
NA UDZIELENIE LICENCJI PRAW oraz KNOW HOW 

 
Zawarta w dniu.................................roku w Łodzi między: 

 

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

ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, zarejestrowaną 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 …………….., ul. ………………………….. , zarejestrowaną 

w Sądzie Rejonowym dla ……………………………………………, nr KRS …………………………, NIP: …………, 

REGON ………………. zwaną dalej „Licencjobiorcą”, reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………… 

 

§ 1 

WARUNKOWY CHARAKTER UMOWY 

Umowa ma charakter warunkowy i wchodzi w życie pod warunkiem zawarcia przez 

Licencjobiorcę umowy licencyjnej na znak towarowy AWATAR (decyzja Urzędu Patentowego 

RP z dnia 06.11.2019 r. Nr Z 499528), którym oznakowane będą produkty tworzone  

i sprzedawane w ramach dzielności gospodarczej Licencjobiorcy przy zastosowaniu procedur 

udostępnianych na mocy niniejszej Umowy. 

 

§ 2 

OŚWIADCZENIA STRON 

1. Licencjodawca oświadcza, że jest właścicielem: 

1) procedury zabezpieczania zarejestrowanych danych osobowych osób poddanych 

pomiarom skanerem 3D, zgodnie z polityką prywatności danych.  

2) procedury indywidualizacji konstrukcji odzieży ochronnej w oparciu o technikę 

skanowania 3D. 

2. Procedury, o których mowa w ust. 1 stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a ponadto są 

przejawem twórczej działalności, mają charakter indywidualny oraz stanowią utwór w 

rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Licencjodawca oświadcza, że nie istnieją żadne ograniczenia natury faktycznej i prawnej 

ograniczające zawarcie niniejszej Umowy.  
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4. Licencjobiorca oświadcza, że zapoznał się z opisem informacji i doświadczeń o charakterze 

technicznym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy i nie zgłasza do niego 

jakichkolwiek zastrzeżeń.  

5. Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, w 

tym w szczególności do przekazywania sobie niezbędnych informacji oraz udzielania 

niezbędnych wyjaśnień.  

 

§ 3 

PRZEDMIOT UMOWY 

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, nieograniczonej 

terytorialnie do korzystania z poufnej wiedzy i doświadczeń o charakterze technicznym 

procedur wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszej Umowy, zwanych dalej Know – How, 

wraz z wszelkimi modernizacjami i usprawnieniami w zakresie niezbędnym do produkcji 

i sprzedaży zindywidualizowanej odzieży ochronnej w ramach prowadzonej przez 

Licencjobiorcę działalności gospodarczej, a Licencjobiorca zobowiązuje się zachować 

przekazane przez Licencjodawcę informacje i doświadczenia techniczne w tajemnicy. Opis 

informacji i doświadczeń o charakterze technicznym stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy. 

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

1. W związku z wykonywaniem Umowy Licencjodawca zobowiązuje się do: 

1) ujawnienia i udostępnienia Licencjobiorcy poufnej wiedzy i doświadczeń technicznych 

poprzez przekazanie Licencjobiorcy materialnych nośników informacji objętych Know-

How, w tym dokumentacji, rysunków, planów, zestawienia wyników badań; 

2) informowania oraz udzielania wyjaśnień Licencjobiorcy w terminie …………… (słownie: 

……………………) miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy dotyczących informacji i 

doświadczeń o charakterze technicznym wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej 

Umowy; 

2. W związku z wykonywaniem Umowy Licencjobiorca zobowiązuje się do: 

1) współdziałania z Licencjodawcą w zakresie wykonania niniejszej Umowy;  

2) informowania oraz udzielania wyjaśnień w związku z wykonywaniem niniejszej 

Umowy; 

3) zachowania w poufności przekazanych przez Licencjodawcę informacji i doświadczeń 

technicznych. 

3. Know – How jako całość albo część dokumentacji nie może być zbywana bez zgody 

Licencjodawcy na rzecz innych osób bądź wnoszone jako aport rzeczowy do spółek prawa 

handlowego lub spółek zawiązanych na podstawie Kodeksu cywilnego, zarówno w kraju, 

jak i za granicami Polski. 
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§ 5 

ZACHOWANIE POUFNOŚCI 

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

materiałów, dokumentacji udostępnionych i powstałych w trakcie realizacji niniejszej 

Umowy, w szczególności szczegółów technicznych wyników procedur wskazanych w § 2 

ust. 1 pkt 1) i 2) pod rygorem dochodzenia przez Licencjodawcę swoich praw, w tym kary 

umownej o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. 

2. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie będzie 

dotyczyć informacji, materiałów i dokumentacji, które: 

1) znajdowały się w posiadaniu Licencjobiorcy przed zawarciem Umowy i nie były objęte 

zobowiązaniem do zachowania poufności, co jest on w  stanie  udokumentować  na  

piśmie,   

2) są  lub  staną  się  jawne  lub  publicznie  dostępne w sposób  inny  niż  poprzez  działanie  

lub zaniechanie    Licencjobiorcy,     

3) zgodnie zobowiązującym prawem muszą zostać ujawnione odpowiednim władzom lub 

sądom, pod warunkiem,  że  Licencjobiorca  powiadomi  drugą  Stronę  o  takim  

obowiązku  ujawnienia niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż na 3  dni  robocze  przed  

ich  ujawnieniem,  chyba  że obowiązujące przepisy zabraniają Licencjobiorcy 

powiadomienia Licencjodawcy o obowiązku ujawnienia.  

3. Przekazane przez Licencjodawcę materiały, dokumenty, informacje, mogą być 

wykorzystane jedynie przy realizacji niniejszej Umowy, do osiągnięcia celu określonego w 

§ 3. 

4. Zobowiązania  określone  w  niniejszej  Umowie  nie  dotyczą  ujawnienia  lub  

przekazywania informacji, materiałów, dokumentacji udostępnionych w trakcie realizacji 

niniejszej Umowy podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji 

procedur, o których mowa w § 2 ust. 1 kt 1) i 2), zgodnie  z  niniejszą  Umową.  Jednocześnie  

Licencjobiorca  przyjmuje  obowiązek informowania w/w osób o obowiązku zachowania w 

tajemnicy przekazywanych im informacji, a także zobowiązania tych osób do 

przestrzegania tajemnicy w takim samym stopniu, jak określony w niniejszej Umowie. 

5. Niezależnie  od  zobowiązania  do  zachowania  poufności  zgodnie  z  niniejszym  §  5, 

Strony postanawiają,  że  Licencjobiorca  będzie  miał  prawo  publikowania  niektórych  

informacji dotyczących  rozwiązań  powstałych  w  trakcie  realizacji  niniejszej Umowy w   

publikacjach naukowych w Polsce lub za granicą pod łącznym spełnieniem następujących 

warunków: 

1) poinformowania Licencjodawcy o zakresie i treści publikacji oraz uzyskaniu pisemnej 

uprzedniej  zgody  Licencjodawcy  na  publikację; 

2) Licencjodawca  zobowiązuje  się  bez ważnej i uzasadnionej przyczyny nie odmawiać 

zgody na publikację; 

3) w odniesieniu do rozwiązań potencjalnie mogących być chronionymi za pomocą 

patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – nie wcześniej niż po upływie 2 
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miesięcy od daty dokonania prawidłowego zgłoszenia rozwiązania do Urzędu 

Patentowego RP lub innego krajowego  lub  międzynarodowego  urzędu  patentowego  

lub  uzyskania  pisemnego potwierdzenia Licencjodawcy, że nie zamierza ubiegać się o 

ochronę danego rozwiązania za pomocą patentu, prawa ochronnego lub prawa z 

rejestracji. 

6. Ustalenia o zachowaniu tajemnicy obowiązywać będą także w przypadku zakończenia 

realizacji niniejszej Umowy, bądź jej przerwania lub zawieszenia, bez względu na to z jakich 

przyczyn to nastąpiło, przez okres …………… lat od daty zakończenia realizacji niniejszej 

Umowy.  

 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. Każda ze Stron będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej na rzecz drugiej Strony 

w wysokości 5000 zł za naruszenie zasad poufności określonych w § 5 Umowy. Nie wyłączy 

to dochodzenia przez każdą ze Stron odszkodowania na zasadach ogólnych, przenoszącego 

wartość kar umownych. 

2. Za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa Licencjobiorca będzie zobowiązany do zapłaty 

kary Umownej na rzecz Licencjodawcy w wysokości 20 000 zł. Licencjodawca zastrzega 

sobie prawo do dochodzenia z tego tytułu odszkodowania na zasadach ogólnych, 

przenoszącego wartość niniejszej kary umownej. 

3. Kary umowne określone w ust. 1 i 2 powyżej mogą podlegać sumowaniu. 

 

§ 7 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Udzielenie licencji na podstawie niniejszej Umowy następuje nieodpłatnie bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych. 

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 3 (trzy) 

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 8 

ZAWIADOMIENIA STRON 

1. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja przewidziana w ramach lub w związku  

z niniejszą Umową będzie przekazywana w formie pisemnej i doręczana osobiście lub listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru bądź kurierem na adresy wskazane poniżej: 

1) ………………………………. 

2) ……………………………… 

2. Jeśli którakolwiek ze Stron odmówi przyjęcia korespondencji przesłanej w związku  

z niniejszą Umową i taka odmowa zostanie potwierdzona przez doręczyciela takiej 

korespondencji, takie zawiadomienie będzie uważane za doręczone w dniu potwierdzenia 

odmowy jego przyjęcia. Każda ze Stron ma prawo zmiany swojego adresu, zawiadamiając 
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o tym na piśmie drugą Stronę, przy czym taka zmiana będzie skuteczna dopiero po 

otrzymaniu takiego zawiadomienia przez drugą Stronę. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności 

przemysłowej, jak również ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

2. W przypadku zaistnienia sporu, Strony podejmą próbę rozwiązania go w sposób 

polubowny w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zaistnienia sporu w przypadku, gdy Strony 

nie dojdą do porozumienia spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej Umowy 

zostaną poddane rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego dla Licencjodawcy. 

3. Załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

Załączniki: 

1. …………………….. 

2. ………………………… 

3. …………………………… 

 

 

        ………………………………………               ……….………………… 

Licencjodawca       Licencjobiorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


