
Załącznik nr 2  
do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (…) z  26.03.0215r. 

          

 

UMOWA LICENCYJNA W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA  

WYNALAZEK  

  

zawarta w dniu ……………….. w …………………………… 

pomiędzy 

Akademią Morską w Gdyni 

Z siedzibą w Gdyni (81-225), ul, Morska 81-87 

Reprezentowaną przez: 

- ………………………………………………….. – Rektora Akademii Morskiej w Gdyni 

- …………………………………………………. – Kwestora Akademii Morskiej w Gdyni 

- …………………………………………………. - na podstawie upoważnienia …………………… 

NIP: 586-001-28-73 

Nr konta bankowego: ……………………………………………………. 

Zwaną w dalszej treści umowy „Licencjodawcą” 

 

A 

 

(firma lub nazwa) ………………………………………………………………………………….. 

Z siedzibą w ………………………………………… 

Reprezentowaną przez: 

- …………………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………………... 

(w przypadku spółki z o.o., jawnej, partnerskiej, komandytowej, i komandytowo – akcyjnej) 

Wpisaną do rejestru handlowego w sądzie …………………. Pod numerem ………………… 

(w przypadku spółki cywilnej) 

Prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego w  

………………………….. o  numerze ………………… 

 

NIP:……………………… 

Nr konta bankowego:………………………….. 

Zwaną w dalszej treści umowy „Licencjobiorcą” 

 

§ 1  

Oświadczenie Licencjodawcy  

 

Licencjodawca oświadcza, że: 

1) Jest właścicielem praw wyłącznych do wymienionego w § 2 projektu wynalazczego i może 

nim rozporządzać w pełnym, przewidzianym przez prawo zakresie, co wynika z faktu, że jest 

twórcą wynalazku, 

2) Nie udzielił/ udzielił * dotychczas licencji na korzystanie z wynalazku 

3) Uiścił dotychczasowe opłaty ochronne przedłużające ochronę do dnia ………………….. 

4) Terminowo wniesie na rzecz UPRP opłaty za kolejne okresy ochronne, 

5) Projekt wynalazczy został po raz pierwszy zastosowany w dniu …………………… / nie był 

dotychczas stosowany* 



6) Projekt wynalazczy jest/ nie jest* obecnie przemysłowo stosowany przez 

………………………………………………………………………………….. na podstawie 

……………………………………………………………. 

 

§ 2  

 

Określenie przedmiotu umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest projekt wynalazczy  pt. …………………………………… 

dokonany  przez ……………………………………………………………………….. 

zgłoszony do ochrony w dniu ……………………………, na który Urząd Patentowy RP 

decyzją z dnia …………………….. udzielił patent/prawo ochronne/prawo z rejestracji* o 

numerze ……………………….. 

 

§ 3 

 

Cel umowy 

 

1. Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z patentu na wynalazek 

wymienionego w § 2 niniejszej umowy, na warunkach określonych w dalszej części umowy.  

 

§ 4  

 

Zakres licencji 

 

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji wyłącznej / niewyłącznej *, która upoważnia 

go do korzystania z wynalazku, o którym mowa w par. 2 ust. 1 na  terytorium …………… 

2. Czas trwania licencji wynosi ……………lat od chwili zawarcia umowy. 

3. Licencjobiorca może korzystać z wynalazku w pełnym zakresie.  

 

§ 5  

 

Obowiązki i uprawnienia Licencjodawcy  

 

 Licencjodawca zobowiązuje się do: 

1. Przekazania w terminie  …………………………….. od dnia zawarcia umowy w pełnej kopii 

dokumentacji projektu, w której skład wchodzą: opis patentowy wraz z zastrzeżeniami i 

ewentualnymi rysunkami, inna dokumentacja techniczna, jak również odpis karty zgłoszenia 

zawierający datę i numer zgłoszenia oraz wykaz twórców wraz z ich procentowym wkładem 

w powstanie projektu. 

2. Udzielania – na żądanie Licencjobiorcy – wszelkiej pomocy technicznej dotyczącej projektu 

na warunkach uzgodnionych w odrębnej umowie o wdrożenie wyników prac badawczo – 

rozwojowych. 

3. Terminowego uiszczania opłat ochronnych określonych w par. 7 w celu utrzymania ochrony 

prawnej projektu.  

 

 

 

 



§ 6  

 

Obowiązki i uprawnienia Licencjobiorcy  

 

1. Licencjobiorca zobowiązuje się do: 

a) Zachowania w tajemnicy – zarówno w okresie trwania umowy jak i w okresie ………. 

Po jej wygaśnięciu – wszelkich informacji o istocie wynalazku oraz innych informacji 

nabytych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.  

b) Do informowania Licencjodawcy na piśmie o wiadomych Licencjobiorcy 

naruszeniach patentu przez osoby trzecie dokonanych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

2. Licencjobiorca ma prawo do udzielania sublicencji jedynie za pisemną zgodą 

Licencjodawcy.  

 

§ 7  

 

Opłaty licencyjne 

 

1. Za udzielenie licencji Licencjobiorca wniesie na rzecz Licencjodawcy opłatę jednorazową 

w wysokości ………………………………… słownie: …………………………………, 

w terminie ……………………………………. od podpisania umowy. 

2. Dodatkowo Licencjobiorca zobowiązuje się do wnoszenia na rzecz Licencjodawcy opłat 

licencyjnych okresowych związanych z rejestracją i utrzymaniem ochrony prawnej 

wynikającej z patentu.  

3. Opłaty ujęte w pkt. 1 i 2 zostaną uiszczone na rzecz Licencjodawcy w terminie 7 dni od 

daty wystawienia faktury przez Licencjodawcę.  

4. W przypadku nieterminowego dokonywania opłat, o których mowa w pkt. 3, 

Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy odsetki umowne w wysokości ……….. % w ciągu 

…….. dni od umownego terminu zapłaty.  

 

§ 8 

 

Licencjobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego złożenia w Urzędzie Patentowym 

Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o dokonanie wpisu licencji do rejestru patentowego wraz z 

niniejszą umową oraz do uiszczenia opłaty od wniosku, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

§ 9  

 

Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy  

 

1. Umowa wygasa wraz z wykonaniem zobowiązań Stron. 

2. Umowa ulega rozwiązaniu w każdym czasie, jeżeli tak zgodnie postanowią Strony. 

3. W przypadku nie wywiązania się jednej ze stron z warunków umowy, drugiej stronie 

przysługuje prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy.  

 

 

 

 



§ 10 

 

 Wszelkie zmiany i uzupełnienia oraz przedłużenia niniejszej umowy wymagają zgody obu 

Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 11 

 

 Do wszystkich spraw nienormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 30 czerwca 2000  r. – Prawo własności przemysłowej oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

 

§ 12 

 

1. Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla 

każdej ze stron i jednym dla Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Licencjodawca        Licencjobiorca 

 

 

……………………………     ……………………………… 

Rektor/Prorektor        

 

 

………………………………     ………………………………. 

Kwestor        Kwestor 

 


