UMOWA LICENCYJNA NR ……/………..
w sprawie korzystania z wynalazku pt.:
‘’Sposób wytwarzania barierowych materiałów włókienniczych’’
na zasadzie licencji niewyłącznej
zawarta w Łodzi w dniu ……………………………. pomiędzy:
1. Instytutem Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi pod adresem: ul. Brzezińska 5/15, 92103 Łódź, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000043804, NIP 7240000664, REGON 000050239, reprezentowanym przez:
- dr inż. Jadwigę Sójka-Ledakowicz, prof. nadzw. – Dyrektora Instytutu,
- mgr Hannę Paszkiewicz – Głównego Księgowego
zwanym w umowie „Licencjodawcą”
a
2. …………………………………………….…………………………… pod adresem:
………………………………………………… wpisaną do : ………………………..
………………………………………… pod nr ………..…………………………., NIP ……………………….
REGON ……………………………………, reprezentowaną przez:
- ………………………………………………….. - …………………………………..
- ………………………………………………….. - …………………………………..

zwaną dalej „Licencjobiorcą”.
o treści następującej:

Preambuła
W ramach projektu kluczowego nr POIG.01.03.01.-00-006/08 „Barierowe materiały nowej
generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska,” realizowanego w
ramach POIG, Priorytet, Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3, wsparcie
projektów B+R na rzecz przedsiębiorców, realizowanych przez jednostki naukowe,
Poddziałanie 1.3.1. „Projekty rozwojowe”, w wyniku wyboru oferty na zakup licencji
niewyłącznej złożonej przez Licencjobiorcę, dotyczącej stosowania w przemyśle wynalazku
pt.: „Sposób wytwarzania barierowych materiałów włókienniczych” - zwanego
„Wynalazkiem” w dalszej części umowy, strony postanawiają, co następuje:
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§1
Oświadczenia stron
Licencjodawca oświadcza, że:
1. na podstawie umowy w współwłasności prawa do patentu z dnia 20.06. 2011r.
zawartej z Politechniką Poznańską - jest współuprawniony w prawie do uzyskania
patentu i prawie do patentu dotyczącego Wynalazku wymienionego w preambule,
2. na mocy § 9 umowy, o której mowa w pkt.1 1. - jest uprawniony do udzielania
upoważnienia (licencji) dotyczącej korzystania w całości lub w części z Wynalazku
przez osoby trzecie, po udzieleniu zgody przez pozostałego współuprawnionego.
Pisemna zgoda Politechniki Poznańskiej stanowi załącznik nr 1;
3. zgodnie z postanowieniami aneksu nr 1/ .. z dnia … do umowy, w której mowa w
pkt.1 - pozostały współuprawniony nie jest uprawniony do żadnych korzyści
związanych z licencjami udzielanymi przez Licencjodawcę,
4. posiada prawa autorskie do Wynalazku, który powstał w wyniku wykonywania przez
twórców obowiązków służbowych w ramach stosunków pracy łączących ich z
Licencjodawcą,
5. dokonał zgłoszenia patentowego Wynalazku w Urzędzie Patentowym RP oraz wniósł
opłaty związane z postępowaniem patentowym,
6. do daty zawarcia umowy - Wynalazek nie był wykorzystany w praktyce przemysłowej
a Licencjodawca nie udzielił osobom trzecim upoważnień (licencji) na korzystanie z
Wynalazku w praktyce przemysłowej.
§2
Licencjobiorca oświadcza, że:
1. prowadzi działalność gospodarczą m. in. w zakresie produkcji …………………………………
2. zapoznał się z tematyką Wynalazku i uznał, że jego wdrożenie do praktyki
przemysłowej jest możliwe oraz uzasadnione potrzebami rynkowymi,
3. posiada możliwości techniczne, organizacyjne oraz środki finansowe umożliwiające
wykorzystanie Wynalazku w praktyce przemysłowej,
4. akceptuje warunki określone w umowie, na jakich Licencjodawca udziela
upoważnienia (licencji) na wykorzystanie Wynalazku w praktyce przemysłowej,.
§3
Strony umowy oświadczają, że nie będą podejmować wobec siebie żadnych działań
uznawanych za czyny nieuczciwej konkurencji w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 Nr 153, poz.1503 z późn. zm.)
§4
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę odpłatnej
licencji niewyłącznej na stosowanie w praktyce przemysłowej Wynalazku p.t.:
„Sposób wytwarzania barierowych materiałów włókienniczych’’.
2. Wynalazek jest przedmiotem zgłoszenia patentowego złożonego w Urzędzie
Patentowym RP we wniosku
nr P393076 z dnia 29.11.2010r., następnie
przekształconego we wniosku nr PCT/PL2011/000120 z dnia 28.11.2011r..
3. Zgłoszenia patentowe, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik nr 2.
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§5
Cel umowy
Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę (udziela mu licencji) do korzystania z
Wynalazku na zasadach określonych w umowie a Licencjobiorca zobowiązuje się do
korzystania z Wynalazku zgodnie z jego przeznaczeniem a ponadto - do zapłaty ceny
licencyjnej oraz innych opłat określonych w § 13 .
§6
Zakres licencji
1. Licencja upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z Wynalazku na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Czas trwania licencji wynosi 5 lat począwszy od daty zawarcia umowy.
3. Licencjobiorca może korzystać z Wynalazku w pełnym zakresie objętym zgłoszeniami
patentowymi, o których mowa w § 4.
4. Licencja ma charakter licencji niewyłącznej.
5. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje bez żadnych zastrzeżeń, że
Wynalazek może być przedmiotem innych licencji niewyłącznych, których
Licencjodawca może udzielać osobom trzecim.
§7
Obowiązki i uprawnienia Licencjodawcy
Licencjodawca zobowiązuje się do:
1. przekazania Licencjobiorcy, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, pełnej
dokumentacji Wynalazku, w skład której wchodzą m.in.: opis patentowy wraz z
wynikami badań, recepturami, obliczeniami, schematami itp. dokumentacją, jak
również kopie zgłoszeń patentowych, o których mowa w § 4 ust.2.
2. wnoszenia opłat patentowych po uzyskaniu patentu dotyczącego Wynalazku,
3. udzielenia Licencjobiorcy pomocy w zakresie technologicznych możliwości
korzystania z Wynalazku w praktyce przemysłowej,
4. przeprowadzenia szkolenia o tematyce uzgodnionej między stronami dla ……
pracowników Licencjobiorcy, w wymiarze … godzin,
5. powiadomienia Licencjobiorcy o udzieleniu osobie trzeciej upoważnienia (licencji) na
korzystanie z Wynalazku, ze wskazaniem zakresu i czasu trwania licencji - nie później
niż w terminie 7 dni od dnia udzielenia licencji.
§8
Obowiązki i uprawnienia Licencjobiorcy
Licencjobiorca zobowiązuje się do:
1. zastosowania Wynalazku w praktyce przemysłowej, w terminie do 6 miesięcy od dnia
zawarcia umowy tj.
uruchomienia produkcji produktu licencyjnego p.n.
…………………………………………………………………………………………………………………………...
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2. sporządzania i dostarczania Licencjodawcy raz na 3 miesiące raportów dotyczących
rodzaju i wielkości produkcji licencyjnej oraz wartości sprzedaży produktów
licencyjnych,
3. potwierdzania wkładu autorskiego Licencjodawcy w produkcję licencyjną, poprzez
umieszczanie informacji w prospektach, reklamach oraz na etykietach, opakowaniach,
ulotkach itp., że produkt licencyjny wykonany został na podstawie licencji udzielonej
Licencjobiorcy przez Licencjodawcę,
4. umożliwienia Licencjodawcy przeprowadzania wyrywkowych kontroli w siedzibie
Licencjobiorcy, w celu sprawdzenia prawidłowości wykorzystania Wynalazku w
praktyce przemysłowej oraz ustalenia wartości sprzedaży produktów licencyjnych,
5. współdziałania z Licencjodawcą w przypadku naruszania przez osoby trzecie praw
ochronnych dotyczących Wynalazku.
§9
1.

2.

W okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu Licencjobiorca jest
uprawniony do oznaczania produktów licencyjnych własnymi znakami towarowymi
wskazującymi Licencjobiorcę jako producenta produktu, z zastrzeżeniem zawartym w
§ 8 ust. 3 .
Dla oznaczenia specjalnych właściwości produktu licencyjnego, polegających na
ochronie przed promieniowaniem UV, Licencjobiorca będzie miał prawo do
korzystania ze znaku towarowego p.t.: ‘’UV STOP®’’, będącego własnością
Licencjodawcy, po uzyskaniu odpowiedniego certyfikatu udzielonego przez właściwą
jednostkę certyfikującą.
§ 10
Gwarancje i odpowiedzialność Licencjodawcy

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy gwarancji, że w okresie obowiązywania umowy
Wynalazek będzie posiadał wszelkie parametry techniczno-technologiczne oraz inne
właściwości niezbędne w produkcji przemysłowej planowanej przez Licencjobiorcę
pod warunkiem, że Licencjobiorca będzie przestrzegał reżimu technicznotechnologicznego określonego przez Licencjodawcę w dokumentacji patentowej,
2. Odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu udzielonej gwarancji zostanie ograniczona
albo całkowicie wyłączona w przypadku, gdyby w praktyce przemysłowej
Licencjobiorca wykorzystywał Wynalazek w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem
albo w jakikolwiek inny sposób naruszył reżim techniczno-technologiczny określony
w dokumentacji patentowej.
3. W razie ewentualnego wystąpienia wad prawnych Wynalazku albo naruszenia praw
osób trzecich, Licencjodawca zobowiązuje się na zasadach ogólnych do naprawienia
szkody powstałej po stronie Licencjobiorcy z tego tytułu.
§ 11
Dalsze umowy dotyczące przedmiotu licencji (sublicencje)
1. Licencjobiorca może udzielać osobom trzecim sublicencji dotyczących wykorzystania
Wynalazku w praktyce przemysłowej, wyłącznie za zgodą Licencjodawcy udzieloną na
piśmie pod rygorem nieważności.
2. O udzieleniu sublicencji Licencjobiorca powiadomi Licencjodawcę w terminie 14
dni od dnia jej udzielenia oraz zobowiązuje się zapłacić Licencjodawcy prowizję w
wysokości 10% kwoty netto sumy opłat sublicencyjnych.
3. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków określonych w ust. 1 i 2
Licencjodawca może rozwiązać umowę w każdym terminie z winy Licencjobiorcy.
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§ 12
Współpraca stron
1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy w zakresie niezbędnym dla
skutecznego wdrożenia i wykorzystania Wynalazku w praktyce przemysłowej.
2. Ponadto strony zobowiązują się do współpracy przy udoskonalaniu Wynalazku oraz
produktu licencyjnego w związku z czym, każda ze stron zobowiązuje się dostarczyć
drugiej stronie pełne dane dotyczące ewentualnych ulepszeń Wynalazku lub produktu
licencyjnego, których dokona samodzielnie.
3. Powiadomienia, o którym mowa w ust.2, należy dokonać na piśmie pod rygorem
nieważności, w terminie do 30 dni od daty raportu/protokołu
dotyczącego
udoskonalenia Wynalazku lub produktu licencyjnego.
4. W przypadku powstania ulepszeń Wynalazku lub produktu licencyjnego z udziałem
stron, prawa ochronne i majątkowe do wyników ulepszeń zostaną ustalone przez
strony w odrębnej umowie.
5. W przypadku dokonania ulepszenia Wynalazku lub produktu licencyjnego albo
opracowania innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych dotyczących
procesu produkcji z wykorzystaniem Wynalazku, strony wspólnie dokonają ustalenia
%-go udziału twórców w w/w ulepszeniach. Wypłaty wynagrodzeń należnych twórcom
z tego tytułu dokonają strony we własnym zakresie.
6. Strony zobowiązują się współdziałać ze sobą w zakresie niezbędnym dla zapewnienia
ochrony przed naruszeniem przez osoby trzecie praw ochronnych do Wynalazku oraz
do produktów licencyjnych powstałych w wyniku współpracy stron.

§ 13
Cena licencji i pozostałe opłaty licencyjne
1. Za udzielenie licencji Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy cenę w wysokości:
25.000,00 zł netto, płatną jednorazowo w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy,
2. Za korzystanie z licencji przez okres obowiązywania umowy Licencjobiorca wnosić
będzie na rzecz Licencjodawcy roczne opłaty licencyjne w wysokości: 5.000,00 zł
netto, płatne do dnia 20-go pierwszego miesiąca po upływie roku korzystania z
licencji.
3. Ponadto Licencjobiorca zobowiązuje się do wnoszenia na rzecz Licencjodawcy
okresowych (kwartalnych) opłat prowizyjnych w wysokości: 5% przychodu netto ze
sprzedaży produktów licencyjnych, płatne do dnia 20-go miesiąca następnego po
zakończeniu kwartału.
4. Podstawą do zapłaty należności wynikających z umowy stanowić będą faktury VAT
albo noty księgowe wystawiane przez Licencjodawcę.
5. Płatności określone w umowie Licencjobiorca wnosić będzie na konto Licencjodawcy
w banku: ……………… nr rachunku: ………………………………………………………………..…….
6. W przypadku nieterminowej zapłaty należności, Licencjodawcy przysługiwać będzie
prawo do naliczania ustawowych odsetek.
7. W przypadku braku zapłaty ceny albo którejkolwiek z opłat licencyjnych lub
prowizyjnych, pomimo dodatkowego wezwania Licencjobiorcy do zapłaty zaległej
kwoty, Licencjodawca może od umowy odstąpić albo rozwiązać umowę z winy
Licencjobiorcy.
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§ 14
Zasady poufności
1. Wszelkie informacje pozyskane przez strony w czasie negocjacji przed zawarciem
umowy, po jej zawarciu oraz przez okres jej obowiązywania są informacjami poufnymi
przeznaczonymi wyłącznie do wiadomości stron.
2. Każda ze stron we własnym zakresie zadba o to, aby informacje poufne były należycie
zabezpieczone i były przekazywane podległym jej pracownikom jedynie w trybie i w
zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych.
3. Żadna ze stron nie ujawni informacji poufnych osobom trzecim bez zgody drugiej
strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Informacjami poufnymi nie są informacje:
a. pozyskane przez strony przed podjęciem negocjacji dotyczących zawarcia umowy,
przy czym ciężar dowodu spoczywa na stronie, która informację ujawniła,
b. powszechnie znane albo zostały ujawnione za zgodą stron,
c. ujawnione zostały uprawnionym organom na podstawie przepisów szczególnych albo
na skutek postanowienia sądu.
5. Strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji poufnych w czasie
obowiązywania umowy a także przez okres 5 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
6. Strona, która naruszy zasady poufności zawarte w
umowie, ponosi pełną
odpowiedzialność materialną za ewentualną szkodę wyrządzoną drugiej stronie z tej
przyczyny oraz za wszelkie skutki prawne powstałe z tego powodu.
§ 15
Kary umowne
Strony ustalają obowiązek zapłaty następujących kar umownych z tytułu naruszenia
postanowień umowy, płatnych w wyznaczonych terminach na podstawie not księgowych
wystawianych przez stronę uprawnioną:
1. Licencjodawca zapłaci Licencjobiorcy kary umowne z tytułu:
a. niezachowania terminów, o których mowa w § 7 pkt. 1 i 5 - w wysokości 0,1% ceny, o
której mowa w § 13 ust.1, za każdy dzień zwłoki,
b. niezachowania terminu, o którym mowa w § 12 ust. 3 – w wysokości 0,5% sumy ceny i
rocznych opłat licencyjnych, o których mowa w § 13 ust. 1 i 2, za każdy dzień zwłoki.
2. Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy kary umowne z tytułu:
a. niezachowania terminów, o których mowa w § 8 pkty. 1 i 2 - w wysokości 0,1% ceny,
o której mowa w § 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
b. niezachowania terminów, o których mowa w § 11 ust. 2 oraz w § 12 ust. 3 – w
wysokości 0,5% sumy ceny i rocznych opłat licencyjnych, o których mowa w § 13 ust.
1 i 2 , za każdy dzień zwłoki,
c. stwierdzenia przez dwie kolejne kontrole, o których mowa w § 8 pkt. 4, że wynalazek
jest wykorzystywany przez Licencjobiorcę w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem, a w szczególności w produkcji innej, niż wymieniona w § 8 pkt. 1
albo, że jest bezprawnie wykorzystywany przez osoby trzecie z winy Licencjobiorcy –
w wysokości podwójnej kwoty sumy ceny i rocznych opłat licencyjnych, o których
mowa w § 13 ust. 1 i 2.
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§ 16
Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy
1. Umowa zawarta jest na czas oznaczony od dnia …..………....... do dnia …..………………….
2. Po okresie obowiązywania umowy umowa wygasa a jej postanowienia przestają
wiązać strony, za wyjątkiem postanowienia zawartego w § 14 ust. 5.
3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.
4. Każda ze stron może od umowy odstąpić przed terminem określonym w § 8 pkt.1,
jeżeli Wynalazek okaże się nieprzydatny dla planowanej produkcji przemysłowej z
powodu
niemożności
uzyskania
zakładanych
parametrów
technicznotechnologicznych. Na stronie odstępującej od umowy z tego powodu spoczywa ciężar
dowodu, że przyczyna odstąpienia od umowy rzeczywiście istnieje.
5. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. W przypadku naruszenia przez jedną ze stron postanowień umowy, druga strona
wezwie stronę winną naruszenia do wypełnienia w określonym terminie ciążących na
niej obowiązków, pod rygorem rozwiązania umowy przed upływem terminu jej
obowiązywania z winy strony naruszającej postanowienia umowy.
§ 17
Postanowienia końcowe
1. Strony ustalają, że zgłoszenia umowy licencyjnej do rejestru w Urzędzie Patentowym
RP dokona Licencjodawca na własny koszt.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się odpowiednio przepisy prawa
własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz kodeksu cywilnego.
3. W przypadku sporów powstałych między stronami na gruncie realizacji postanowień
umowy, strony zobowiązują się poddać rozstrzygniecie sporu w postępowaniu
mediacyjnym, a w przypadku braku rozstrzygnięcia w tym trybie – spory rozstrzygać
będzie sąd właściwości ogólnej.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla
każdej ze stron oraz jeden egzemplarz dla Urzędu Patentowego RP.

Licencjobiorca

Licencjodawca

………………………………………………..

…………………………………………….

……………………………………………….

…………………………………………….

Załączniki:
1. zgoda Politechniki Poznańskiej,
2. 2 zgłoszenia patentowe.
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