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UMOWA LICENCJI
Komparycja

§ 1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest wynalazek pt. ………………………………….., zwa-
ny dalej „Wynalazkiem”, którego szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do 
Umowy.

§ 2
Oświadczenia Licencjodawcy
Licencjodawca oświadcza, że:
a)  na Wynalazek udzielony został decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia…….. 

patent o numerze………. , zwany dalej „Patentem”, którego odpis stanowi Za-
łącznik nr 2 do Umowy,

b)  jako ………………… jest wyłącznie uprawniony z Patentu udzielonego na 
Wynalazek,

c)  uiścił w całości dotychczasowe opłaty ochronne, zaś bieżący okres ochronny 
upływa z dniem………, a dalsze opłaty będą uiszczane w odpowiednich w celu 
przedłużenia okresu ochronnego terminach,

d)		do	 dnia	 zawarcia	 niniejszej	 umowy	 nie	 udzielono	 licencji	 na	 korzystanie	
z Patentu,

e) Wynalazek dotychczas stosowany był jedynie przez Licencjodawcę,
f)  według jego najlepszej wiedzy Patent nie jest obciążony prawami osób 

trzecich.

§ 3
Licencja
1.  Licencjodawca udziela Licencjobiorcy upoważnienia do wyłącznego korzystania 

z Wynalazku dla celów prowadzenia przez Licencjodawcę na terytorium……… 
działalności gospodarczej w przedmiocie……………………………………, 
zwanego dalej „Licencją”.

2.		Licencja	udzielona	jest	na	okres	od	dnia	zawarcia	umowy,	tj.	……………do	
dnia…………..

§ 4
Obowiązki Licencjodawcy
Licencjodawca zobowiązuje się do:
1.  przekazania w terminie…………..od dnia zawarcia Umowy, pełnej doku-

mentacji technicznej Wynalazku oraz wszystkich posiadanych przez Licen-
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cjodawcę informacji i doświadczeń technicznych niezbędnych do korzystania 
z Wynalazku,

2.  przeprowadzenia nie więcej niż ………godzin konsultacji w sprawach związa-
nych z korzystaniem z Wynalazku,

3.  przeprowadzenie szkolenia, którego przedmiotem będzie korzystanie z Wy-
nalazku, trwającego ………..godzin, dla uprzednio wskazanych pisemnie pod 
rygorem nieważności przez Licencjobiorcę ……. osób fizycznych,

4.  wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do utrzymania Patentu oraz 
powstrzymywania się od czynności, których wykonywanie mogłoby skutko-
wać wygaśnięciem Patentu,

5.  ponoszenia opłat okresowych wymaganych aktualnymi w danej chwili przepi-
sami prawa za kolejne okresy ochrony Wynalazku.

§ 5
Obowiązki i uprawnienia Licencjobiorcy
1. Licencjobiorca zobowiązuje się do:

a) rozpoczęcia stosowania Wynalazku nie później niż w terminie 
…….....................……od dnia zawarcia umowy, w ten sposób, że: ………
…………………………………................…………………………,

b) dołożenia należytej staranności, by Wynalazek produkowany przez Licen-
cjobiorcę na podstawie Licencji spełniał wszystkie parametry wyszczegól-
nione w Załączniku nr 3 do umowy,

c) zachowania w ścisłej tajemnicy, zarówno w okresie obowiązywania umowy, 
jak i w okresie…………. po jej wygaśnięciu, wszelkich informacji doty-
czących istoty Wynalazku,

d) niepodejmowania w okresie obowiązywania niniejszej umowy, a także po 
jej wygaśnięciu, jakichkolwiek działań o charakterze konkurencyjnym wo-
bec Licencjodawcy w zakresie związanym z Wynalazkiem,

e) niezwłocznego informowania Licencjodawcy, na piśmie pod rygorem nie-
ważności, o wszelkich znanych Licencjobiorcy przypadkach naruszenia 
lub próbach naruszenia Patentu.

2.  Licencjobiorca uprawniony jest do złożenia wniosku o wpis Umowy do rejestru 
patentowego prowadzonego przez Urząd Patentowy RP.

§ 6
Gwarancja
1.  Licencjodawca oświadcza, że gwarantuje w okresie……………..od dnia za-

warcia umowy i pod warunkiem przestrzegania reżimu technologicznego 
opisanego w Załączniku nr 3 do Umowy, że rozwiązanie według Wynalazku 
spełniać będzie parametry opisane w Załączniku  nr 4 do umowy.
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2.  Licencjodawca upoważniony jest do dokonywania w każdym czasie w okresie 
obowiązywania niniejszej umowy kontroli przestrzegania przez Licencjodawcę 
reżimu technologicznego, o którym mowa w ust. 1 par. 6 niniejszej umowy.

§ 7
Opłaty licencyjne
1.  Licencjobiorca za udzielenie Licencji zapłaci Licencjodawcy:

a) jednorazową opłatę w kwocie……........................................................….. 
(słownie:…………........................……….……………….), płatną w ter-
minie………………od	dnia	zawarcia	umowy,

b) opłatę okresową w kwocie……………................................................. 
(słownie:…………………………………), płatną z dołu za każdy kwartał 
okresu obowiązywania umowy, w terminie do ostatniego dnia miesiąca ka-
lendarzowego następującego po danym kwartale.

2.  Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku, gdy umowy wygaśnie przed 
upływem kwartału stanowiącego okres rozliczeniowy opłaty okresowej, o któ-
rej mowa w ust. 1 pkt b), Licencjodawcy przysługuje przedmiotowa opłata 
okresowa w pełnym wymiarze.

§ 8
Sublicencje
1.  Licencjobiorca może udzielić dalszej licencji na korzystanie z Wynalazku wy-

łącznie za uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności, zgodą Licencjodawcy 
i w zakresie wynikającym z udzielonej Licencji.

2.  Licencjodawca nie jest zobowiązany do udzielenia zgody, o której mowa w ust. 
�	par.	8	niniejszej	umowy.

§ 9
Ulepszenia Wynalazku
1.  W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron dokona samodzielnie ulepszenia Wy-

nalazku, niezwłocznie poinformuje o tym, pisemnie pod rygorem nieważności, 
Stronę przeciwną i na żądanie tej Strony udzieli jej nieodpłatnej licencji niewy-
łącznej na korzystanie z tego ulepszenia.

2.  Strony zgodnie postanawiają, iż przed przystąpieniem do wzajemnej współpra-
cy przy udoskonaleniu Wynalazku, na podstawie odrębnego pisemnego porozu-
mienia, określą zasady i warunki tej współpracy oraz podział przysługujących 
im praw majątkowych do uzyskanych w wyniku tej współpracy rezultatów.

§ 10
Wygaśnięcie Umowy
Umowa wygasa wraz z upływem okresu, na który udzielona została Licencja.
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§ 11
Rozwiązanie Umowy, odstąpienie od Umowy
1. Umowa ulega rozwiązaniu, jeżeli Stron zgodnie tak postanowią.
2.  Licencjodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowa-

niem………	terminu	wypowiedzenia,	w	przypadku	gdy	Licencjobiorca	……
…………………..................................................................…………………...	
…………………………………………………………………………………

3.  Licencjobiorcy służy w okresie………………………. od dnia zawarcia umo-
wy prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy przy zachowaniu reżimu 
technologicznego opisanego w Załączniku nr 3 do umowy, rozwiązanie według 
Wynalazku nie będzie spełniać parametrów opisanych w Załączniku nr 4 do 
umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, ciężar udowodnienia okoliczności, o któ-
rych	mowa	w	ust.	3	par.	��,	spoczywa	na	Licencjobiorcy.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. Miejscem wykonania umowy jest………………………………………………
……….
2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony.
3.  Niniejszą umowę sporządzono w ………… jednobrzmiących egzemplarzach, 

po ………… dla każdej ze stron.

………………………..			 	 	 	 ……………………..	
Podpis Licencjodawcy      Podpis Licencjobiorcy 




