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UMOWA O WSPÓLNOŚCI PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH 

zawarta w dniu …………….. r.  

 

pomiędzy 

MIASTEM BIAŁYSTOK - NIP: 966-211-72-20, REGON 050658640, w imieniu którego występuje 

BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY z siedzibą w Białymstoku przy ul. Żurawiej 

71, 15-540 Białystok, który, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego dnia 19 grudnia 2017 r. przez 

Tadeusza Truskolaskiego – Prezydenta Miasta Białegostoku, reprezentuje: 

Anna Daszuta-Zalewska – Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego 

zwanym dalej „BPN-T", 

a 

………………….. z siedzibą  w ……………… ul. ……………, ………………..;  kapitał zakładowy: 

…………….., zarejestrowaną w Sądzie ………………………………. pod  numerem  

KRS: ;  NIP:  ; REGON: 

reprezentowanym przez: 

 

zwanym dalej "PARTNEREM" 

zwanymi również „Stronami” lub „Współuprawnionymi”. 

 

Zważywszy, że: 

 

I. Strony zawarły umowę partnerstwa i współpracy nr BPN-T …………………. z dnia  

…………………….. (dalej „Projekt”). 

II. W wyniku współpracy Stron w ramach umowy określonej w pkt. 1, Partner może uzyskać 

wyniki badań naukowych noszące cechy wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru 

przemysłowego (dalej „Projekt wynalazczy”). 

III. Celem stron jest uregulowanie zasad wspólności prawa do patentu, prawa ochronnego na 

wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (dalej „Prawo wyłączne”) 

obejmujące prawa własności do rezultatów badań oraz zasady współpracy Stron w zakresie 

komercjalizacji wyników badań naukowych. 

 

 

 

Strony postanowiły, co następuje: 

Załącznik nr 5 
do Regulaminu konkursu na wynajem Laboratorium Innowacyjnego 

 w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym  
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§ 1 

1. Partner oświadcza, że prace w ramach realizacji Projektu będą wykonywane przez 

pracowników w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo przez osoby 

z realizacji innej umowy, w związku z czym w razie uzyskania rezultatów mających cechy 

Projektu wynalazczego, Partner będzie uprawniony do uzyskania Prawa wyłącznego 

na zasadzie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej 

jako uprawniony lub współuprawniony do uzyskania  Prawa wyłącznego. 

2. W przypadku, gdy Partner jest jedynym uprawnionym do uzyskania Prawa wyłącznego 

udziały stron w prawie wyłącznym są następujące: 

 Partner – 90 %, 

 BPN-T – 10 %. 

3.   W przypadku, gdy Partner nie jest jedynym uprawnionym do uzyskania Prawa wyłącznego 

BPN-T obejmuje udział w wysokości 10% udziału Partnera w Prawie wyłącznym do Projektu 

wynalazczego. W takim przypadku Strony zawrą aneks, w którym określą udział każdego 

ze współuprawnionych w Prawie wyłącznym. 

 

 § 2  

1. Pożytki i inne dochody, jakie będzie przynosiło wspólne Prawo wyłączne, przypadają 

Współuprawnionym w stosunku do wielkości ich udziałów w Prawie wyłącznym. 

2. BPN-T przysługuje również prawo do 10% udziału we wszystkich przychodach netto, jakie 

Partner uzyska z komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych przy użyciu 

urządzeń stanowiących własność BPN-T albo z wykorzystaniem innej pomocy BPN-T, lub 

też ich prowadzenie w inny sposób jest związane z  Projektem. Zobowiązanie to obejmuje 

okres obowiązywania umowy oraz 5 (słownie: pięć) lat po jej zakończeniu. 

3. Przychodem netto jest należny lub uzyskany przez Partnera w szczególności w ramach 

komercjalizacji Projektu wynalazczego, o których mowa powyżej wpływ korzyści 

materialnych bez podatku VAT (dalej „Przychód netto”). Przez przychód należny rozumie się 

przychód przysługujący Partnerowi, jednak nieuzyskany z przyczyn leżących po stronie 

Partnera, przy czym za przyczynę leżącą po stronie Partnera uważa się zaniechanie 

dochodzenia przysługujących Partnerowi roszczeń wynikających w szczególności z 
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komercjalizacji Projektu wynalazczego na drodze sądowej poprzez wniesienie pozwu w 

okresie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia wymagalności roszczenia. 

4. Partner zobowiązuje się rzetelnie prowadzić ewidencję oraz przechowywać przez okres 

co najmniej 5 (pięciu) lat od początku roku następującego po roku, w którym uzyskał Przychód 

netto, dowody księgowe i inne dokumenty niezbędne do obliczenia Przychodu netto. 

5. Partner przedstawi BPN-T na piśmie kwotę Przychodu netto w każdym roku w terminie 3 

(trzech miesięcy) od zakończenia roku oraz na żądanie BPN-T w terminie 14 (czternastu) dni 

udostępni dokumenty, o których mowa w ust. 6. 

6. Wypłata kwoty, o której mowa w ust. 2, nastąpi na podstawie  faktury VAT wystawionej przez 

BPN-T na rachunek wskazany w fakturze najpóźniej w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia 

wystawienia faktury VAT. 

 

§ 3 

1. Partner zobowiązuje się dokonać zgłoszenia Projektu wynalazczego do Urzędu Patentowego 

Rzeczpospolitej Polskiej lub Światowej Organizacji Własności Intelektualnej lub 

Europejskiego Urzędu Patentowego  lub Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w celu 

uzyskania Prawa wyłącznego w ciągu sześciu miesięcy od dnia poinformowania na piśmie 

BPN-T o dokonaniu Projektu wynalazczego. 

2. Partner zobowiązuje się powstrzymać od ujawnienia publicznego, Projektu wynalazczego do 

dnia przyjęcia przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Światową Organizację 

Własności Intelektualnej, Europejski Urząd Patentowy lub Urząd Harmonizacji Rynku 

Wewnętrznego zgłoszenia Projektu wynalazczego do ochrony. 

3. Partner zobowiązuje się terminowo uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Patentowego 

Rzeczypospolitej Polskiej, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Europejskiego 

Urzędu Patentowego, Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego lub urzędów krajowych 

bieżących opłat z tytułu ochrony Projektu wynalazczego. 

 

 

§ 4 

1. Wszelkie nakłady i inne ciężary związane ze wspólnym Prawem wyłącznym ponosi Partner. 

2. Do nakładów i ciężarów, o których mowa w ust. 1, należą w szczególności: 
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a) opłata za dokonanie zgłoszenia Projektu wynalazczego w Urzędzie Patentowym 

Rzeczypospolitej Polskiej, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, 

Europejskim Urzędzie Patentowym, Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego  

lub urzędach krajowych, 

b) opłaty okresowe z tytułu ochrony Projektu wynalazczego w wnoszone do Urzędu 

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Światowej Organizacji Własności 

Intelektualnej, Europejskiego Urzędu Patentowego, Urzędu Harmonizacji Rynku 

Wewnętrznego  lub urzędów krajowych, 

c) koszty postępowań przed sądami i innymi organami powołanymi do orzekania 

w sprawach o naruszenie praw wyłącznych, unieważnienie praw wyłącznych, 

stwierdzenie wygaśnięcia praw wyłącznych oraz w innych sprawach dotyczących 

wspólnego Prawa wyłącznego. 

 

§ 4 

Jeżeli Partner przestanie być zainteresowany uzyskaniem lub utrzymywaniem ochrony Projektu 

wynalazczego w Rzeczpospolitej Polskiej, przeniesie swoją część Prawa wyłącznego na BPN-T za 

kwotę stanowiącą równowartość kosztów dokonania zgłoszenia Projektu wynalazczego 

w Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 5 

1. Każdy ze Współuprawnionych może bez zgody drugiego Współuprawnionego korzystać 

z Projektu wynalazczego we własnym zakresie. 

2. Partner ma prawo do udzielenia licencji niewyłącznej lub wyłącznej na korzystanie ze 

Wspólnego projektu wynalazczego przez osoby trzecie na warunkach ustalonych z nimi 

w negocjacjach. Stroną wyłącznie uprawnioną do prowadzenia negocjacji z osobami trzecimi 

w sprawie udzielenia licencji lub sprzedaży Wynalazku jest Partner. BPN-T przysługuje 

prawo udziału w negocjacjach i pełnej informacji o ich przebiegu. Po zawarciu umowy 

licencyjnej Partner zobowiązany jest do bezzwłocznego przekazania Drugiemu 

Współuprawnionemu kopii zawartej umowy. 

3. Udzielenie licencji na korzystanie z Projektu wynalazczego wymaga pisemnej zgody obu 

Współuprawnionych. 
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4. Obciążenie udziału w Prawie wyłącznym ograniczonym prawem rzeczowym wymaga 

pisemnej zgody drugiego Współuprawnionego. 

5. Współuprawniony, który zamierza zbyć swój udział w Prawie wyłącznym jest zobowiązany 

do powiadomienia w formie pisemnej drugiego Współuprawnionego wskazując w piśmie 

osobę nabywcy oraz cenę sprzedaży. Pierwszeństwo w nabyciu udziału w Prawie wyłącznym 

przysługuje drugiemu Współuprawnionemu. Cena udziału powinna odpowiadać wartości 

rynkowej. Oświadczenie Współuprawnionego, który zamierza skorzystać z prawa 

pierwszeństwa powinno zostać złożone na piśmie w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o zamiarze sprzedaży.  

 

§ 6 

Każdy ze Współuprawnionych może bez zgody pozostałych Współuprawnionych dochodzić 

roszczeń z powodu naruszenia Prawa wyłącznego. W przypadku uzyskania odszkodowania lub 

innych świadczeń pieniężnych z tytułu naruszenia Prawa wyłącznego, świadczenia te przysługują 

Współuprawnionym w stosunku do wielkości ich udziałów w Prawie wyłącznym. 

 

§ 7 

1. Partner zobowiązuje się zabezpieczyć prawo do wynagrodzenia twórców Projektu 

wynalazczego. 

2. Partner oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 obejmuje wynagrodzenie, 

twórcy za korzystanie z Projektu wynalazczego przez Strony, o którym mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy prawo własności przemysłowej. 

 

§ 8 

1. Strony ustalają, że komercjalizacja Projektu wynalazczego nastąpi poprzez udzielenie licencji 

lub sprzedaż Praw wyłącznych do Projektu wynalazczego. 

2. W ramach komercjalizacji Projektu wynalazczego Partner zobowiązuje się do: 

a) identyfikacji możliwości rynkowych Projektu wynalazczego, 

b) przedstawienia BPN-T w formie pisemnej pomysłu biznesowego na wykorzystanie 

wynalazku, 

c) przedstawienia BPN-T listy potencjalnych licencjobiorców lub nabywców oraz warunków, 

na jakich Projekt wynalazczy będzie licencjonowany lub sprzedany. 
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§ 9 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz odpowiednio 

przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych. 

 

§ 10 

Uzupełnienie lub zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Spory wynikłe w związku z niniejszą umową, w razie nieosiągnięcia porozumienia przez same 

Strony, będzie rozstrzygał Sąd Okręgowy w Białymstoku. 

 

§ 12 

Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

egzemplarze dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

.......................................... ...................................... 

             


