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Umowa licencyjna

zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:
	
......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną 
w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Kra-
jowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................,
reprezentowaną przez:
...........................................,
...........................................,
zwanym	dalej	Licencjodawcą,
a
......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną 
w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Kra-
jowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................,
reprezentowaną przez:
...........................................,
...........................................,
zwanym	dalej	Licencjobiorcą.

§ 1
1.  Licencjodawca oświadcza, że jest uprawnionym do znaku towarowego nr 

..................................
2.  Znak ten został zarejestrowany na podstawie decyzji Urzędu Patentowego RP 

z dnia ............................................... r. Odpis niniejszej decyzji stanowi załącz-
nik	nr	�	do	niniejszej	umowy.

3.  Licencjodawca oświadcza, że opłaty za prawo ochronne zostały uiszczone, 
a	ochrona	z	tego	prawa	trwa	do	dnia	.........................

§ 2
1.  Licencjodawca udziela licencji i upoważnia Licencjobiorcę do korzystania ze 

znaku towarowego, o którym mowa w § 1 w zakresie prowadzonej działalności 
na	okres	...........................................

2.		Udzielanie	sublicencji	jest	niedopuszczalne.
3.  Przez używanie znaku należy rozumieć oznaczanie nim produktów oraz wpro-

wadzanie ich tak oznakowanych do sprzedaży, a także stosowanie tego znaku 
w	reklamach	tych	produktów	prowadzonych	w	jakiejkolwiek	formie.

4.  Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do używania znaku, o którym mowa 
w § 1, dla oznaczania produktów wymienionych w załączniku nr 2, który sta-
nowi integralną część niniejszej umowy.



2

5.  Strony wspólnie ustalają, że produkty, o których mowa w ust. 4, opatrzone tym 
znakiem muszą spełniać wymagania jakościowe określone przez Licencjodaw-
cę, które zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

6.  Licencjobiorca obowiązany jest wskazywać na produktach i w reklamach, 
że korzysta z licencji na używanie znaku towarowego, poprzez umieszczenie 
oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku towarowego.

7.		Licencjodawca	zastrzega	sobie	prawo	kontrolowania	Licencjobiorcy	w	zakre-
sie przestrzegania wymogów jakościowych, o których mowa w ust. 5.

8.  W przypadku naruszania rygorów jakościowych, o których mowa w ust. 5, 
Licencjodawca może obciążyć Licencjobiorcę karą umowną, w wysokości ......
......................... złotych. Ponadto w takim przypadku Licencjodawca ma prawo 
rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.

§ 3
Umowa	zostaje	zawarta	na	......................................................

§ 4
1.  Licencjodawca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia pomocy w ra-

mach używania ww. znaku towarowego, a to poprzez udostępnienie w terminie 
30	dni	od	podpisania	niniejszej	umowy:
a) kopii dokumentacji technicznej i projektowej (opis, zastrzeżenia, rysunki, 

obliczenia	oraz	schematy),
b)	wytycznych	technologicznych,
c) wyników prób i badań,
d) przeprowadzenia pełnego szkolenia pracowników wskazanych przez 

Licencjobiorcę,
e) przekazania doświadczeń związanych z wdrożeniem.

2.  Pomoc określona w ust. 1 udzielana będzie w trakcie organizowania procesu 
produkcyjnego wytwarzania produktów, o których mowa w § 2 ust. 4-5, oraz 
w trakcie rozruchu i przez okres ......................... dni od momentu osiągnięcia 
pełnej zdolności produkcyjnej.

§ 5
1.  Licencjodawca ma obowiązek utrzymywać w mocy prawo z rejestracji oraz 

przedłużać rejestrację przez czas obowiązywania umowy licencyjnej.
2.  W przypadku uchybienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Licencjobiorca 

ma prawo obciążyć Licencjodawcę karą umowną w kwocie .............. złotych. 
Nie uchybia to prawu żądania odszkodowania uzupełniającego za szkodę prze-
wyższająca wartość zastrzeżonej kary umownej.
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3.  Licencjobiorca ma obowiązek używania znaku towarowego będącego przed-
miotem	licencji,	przez	okres	oznaczony	w	niniejszej	umowie	i	na	warunkach	
w niej określonych.

§ 6
1.  Licencjobiorca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty licencyjnej za poszcze-

gólne roczne okresy obliczeniowe w wysokości ................................... złotych 
w terminie ..................... dni od daty zakończenia każdego roku obliczenio-
wego	wytwarzania	przedmiotowych	produktów	na	 rachunek	Licencjodawcy,	
w Banku ......................... nr rach. ..........................................................

2.  Licencjodawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych z tytułu nietermi-
nowo regulowanych opłat.

§ 7
Licencjobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich infor-
macji technicznych (know-how) przekazanych mu w związku z wykonywaniem 
niniejszej	umowy.

§ 8
Podczas trwania umowy Licencjobiorca nie może produkować ani sprzedawać pro-
duktów nie oznaczonych znakiem towarowym, o którym mowa w § 1, a które kon-
kurowałyby z wyrobami wymienionymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

§ 10
1.  Do wszystkich spraw nie unormowanych w niniejszej umowie będą miały za-

stosowanie przepisy ustawy z dnia 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysło-
wej	(Dz.U.	z	200�	r.,	nr	49	poz.	508).

2.  W sprawach nie uregulowanych w powyżej wymienionej ustawie zastosowanie 
będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać 
będzie sąd w ..........................................................

§ 12
1. Umowa obowiązuje od daty jej podpisania przez obie strony.
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2.  Z chwilą podpisania niniejszej umowy tracą moc wszelkie wcześniejsze ustale-
nia stron, dotyczące przedmiotu uregulowanego niniejszą umową.

§ 13
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze stron.
	
..........................................	 ...........................................	
								Licencjodawca		 	 	 	 				 						Licencjobiorca




