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UMOWA O WSPÓLNOŚCI PRAWA DO/Z PATENTU/PRAWA OCHRONNEGO/Z REJSTRACJI 
 
 

zawarta w dniu ……………… 2017 r. w Krakowie pomiędzy: 
 
Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie z siedzibą w Krakowie 
Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, numer NIP: 675-000-19-23, numer REGON 000001577 
 
zwaną/-ym dalej „Pierwszym Współuprawnionym”, 
 
reprezentowanym przez: 
Prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa, Prorektora ds. Współpracy 
Mgr Marię Ślizień, Kwestora AGH 
 
a 
 
……………………. 
zwaną/-ym dalej „Drugim Współuprawnionym”, 
 
reprezentowanym przez ……………………………………….. 
 
zwanymi łącznie „Współuprawnionymi" „Stronami” 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków Stron w zakresie zarządzania 
prawem do uzyskania patentu/prawa ochronnego/prawa z rejestracji, a po jego 
uzyskaniu z patentu/prawa ochronnego/prawa z rejestracji do wspólnego projektu 
wynalazczego pt.: „…………………………………”, zwanego w dalszej części umowy 
"Wspólnym Rozwiązaniem”.  

 
§ 2  

 
1. Prawo do uzyskania patentu/prawa ochronnego/prawa z rejestracji na Wspólne 

Rozwiązanie przysługuje Stronom na podstawie art. 8 ust. 1 lub art. 11 ust. 3 ustawy z dn. 
30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 29 listopada 2013r poz. 1410 
z późn. zm.).  

2. Twórcami Wspólnego Wynalazku są: 
a) ze strony Pierwszego Współuprawnionego:  
- ……………………………………… z udziałem twórczym …………… % 
- ……………………………………… z udziałem twórczym …………… % 
b) ze strony Drugiego Współuprawnionego:  
- ……………………………………… z udziałem twórczym …………… % 
- ……………………………………… z udziałem twórczym …………… % 

3. Wspólne Rozwiązanie może zostać zgłoszone do ochrony poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, w ciągu 12 miesięcy od daty zgłoszenia w Urzędzie 

Komentarz [PR1]: Proszę zostawić 
właściwy tytuł ochrony. 

Komentarz [PR2]: Zgodnie z dniem 
złożenia ostatniego podpisu. 

Komentarz [PR3]: Pierwszym 
współuprawnionym powinna być  strona, 

która będzie obsługiwała procedurę 

zgłoszenia do Urzędu Patentowego. 

Komentarz [PR4]: Proszę dodać 
kolejnych, w przypadku większej liczby 
Współuprawnionych. 

Komentarz [PR5]: Proszę zostawić 
właściwy tytuł ochrony. 

Komentarz [PR6]: Proszę podać tytuł. 

Komentarz [PR7]: Proszę zostawić 
właściwy tytuł ochrony. 

Komentarz [PR8]: Jeżeli wśród 
Współuprawnionych wymienionych w 

nagłówku umowy nie ma żadnego z 
twórców (osoby fizycznej) Wspólnego 

Rozwiązania, proszę wykreślić art. 8 ust. 1. 

Komentarz [PR9]: Proszę wskazać 
autorów Wspólnego Rozwiązania z 

adresem zamieszkania i udziałem twórczym 

(udziały twórcze wszystkich autorów od 
wszystkich Współuprawnionych łącznie 

powinny sumować się do 100 %). 
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Patentowym RP, jeśli Strony podejmą decyzję o kontynuowaniu postępowania 
patentowego za granicą. 
 

§ 3 
 

1. Udziały Współuprawnionych w prawie do uzyskania patentu/prawa ochronnego/prawa z 
rejestracji/prawie do patentu/prawie ochronnym/prawie z rejestracji na Wspólne 
Rozwiązanie, są następujące: 
a) Pierwszy Współuprawniony - …………… 
b) Drugi Współuprawniony - ……………… 

2. Strony mogą ustalić w drodze aneksu do niniejszej umowy, w chwili podjęcia decyzji 
określonej w § 2 ust. 3,  inny udział w prawie do lzgłoszeń dokonanych poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
§ 4 

 
1. Pierwszy Współuprawniony zobowiązany jest do: 

a) opracowania dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku wymaganej dla uzyskania 
ochrony w kraju; 

b) dokonania zgłoszenia w kraju w imieniu i na rzecz Współuprawnionych; 
c) prowadzenia postępowania o udzielenie ochrony w UPRP i uiszczania opłat związanych 

ze zgłoszeniem i uzyskaniem ochrony w UPRP; 
d) przekazania Współuprawnionym kopii dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku w UPRP  

wraz z potwierdzeniem zgłoszenia; 
e) zabezpieczenia przy realizacji czynności podejmowanych w ramach niniejszej umowy 

praw osobistych Twórców do wymieniania ich jako twórców w opisach, rejestrach  
oraz w innych dokumentach i publikacjach.  

2. Drugi Współuprawniony zobowiązany jest:  
a) na żądanie Pierwszego Współuprawnionego – do współdziałania przy wykonywaniu 

czynności, o których mowa w ust. 1 pkt. a-c. 
b) zabezpieczenia przy realizacji czynności podejmowanych w ramach niniejszej umowy 

praw osobistych Twórców do wymieniania ich jako twórców w opisach, rejestrach oraz 
w innych dokumentach i publikacjach 

3. Współuprawnieni zobowiązani są do niezwłocznego przekazywania sobie wszelkich 
istotnych informacji oraz korespondencji dotyczącej Wspólnego Rozwiązania. 

4. Strony zobowiązują się do współdziałania przy wykonywaniu czynności związanych  
z postępowaniem o udzielenie oraz utrzymaniem ochrony Wspólnego Rozwiązania.  

 
§ 5 

 
Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich przekazywanych wzajemnie 
informacji, które nie zostały wcześniej podane do wiadomości publicznej, w szczególności 
informacji dotyczących Wspólnego Rozwiązania. 
 

§ 6 
 
1. Koszty związane z realizacją czynności wymienionych w §4 ust. 1 ponoszą 

Współuprawnieni według udziału procentowego  określonego w §3.  

Komentarz [PR10]: Proszę zostawić 
właściwy tytuł ochrony. 

Komentarz [PR11]: Udziały 
Współuprawnionych łącznie powinny 

sumować się do 100 %, nie muszą się one 

pokrywać z udziałami autorów  dla 
poszczególnych Współuprawnionych 

wskazanych w § 2 ust. 2. 
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2. Koszty związane z realizacją czynności wymienionych w 4 ust. 1 będą pokrywane przez 
Pierwszego Współuprawnionego, a następnie zwracane przez Drugiego 
Współuprawnionego na podstawie noty obciążeniowej w ciągu 30 dni od jej otrzymania. 

3. Zasady ponoszenia kosztów związanych z uzyskaniem ochrony poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej zostaną ustalone w drodze aneksu do niniejszej umowy w chwili 
podjęcia decyzji określonej w § 2 ust. 3. 

4. Do kosztów, o których mowa w § 4 ust. 1 należą w szczególności: 
a) opłaty okresowe z tytułu ochrony i utrzymania Wspólnego Rozwiązania oraz  
b) koszty postępowań przed sądami i innymi organami powołanymi do orzekania  

w sprawach dotyczących Wspólnego Rozwiązania. 
5. Każdy ze Współuprawnionych zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia roszczeń 

wszystkich twórców Wspólnego Rozwiązania pochodzących z jego strony (będących jego 
pracownikami lub współpracownikami), stosownie do uzyskanych korzyści, zgodnie z 
obowiązującymi u niego zasadami wynagradzania za wynalazki pracownicze. 

 
§ 7 

 
1. Każdy ze Współuprawnionych może bez zgody drugiego Współuprawnionego korzystać w 

celach naukowych ze Wspólnego Rozwiązania we własnym zakresie.  
2. Każdy Współuprawniony może bez zgody pozostałego Współuprawnionego wystąpić 

przeciwko każdemu, kto dopuścił się naruszenia prawa do Wspólnego Rozwiązania,  
informując na piśmie  o powyższym  pozostałego Współuprawnionego. 

3. Strony podejmą działania zmierzające  do  wdrożenia  Wspólnego Rozwiązania. 
4. W przypadku korzyści uzyskanych na podstawie wdrożenia korzyści te są dzielone 

pomiędzy Strony w stosunku określonym w § 3 niniejszej Umowy. 
5. Przekazanie przez Pierwszego Współuprawnionego Drugiemu Współuprawnionemu 

odpowiedniej części korzyści z korzystania ze Wspólnego Wynalazku uzyskanych w 
danym roku obliczeniowym, następuje najpóźniej w ciągu 1 (słownie: jednego) miesiąca 
od doręczenia księgowej faktury VAT wystawionej przez Drugiego Współuprawnionego 
wystawionej na podstawie otrzymanego od Pierwszego Współuprawnionego rozliczenia 
uzyskanych zysków, w formie przelewu bankowego na wskazane konto Drugiego 
Współuprawnionego.  

 
§ 8 

 
1. Każdy ze Współuprawnionych może oświadczyć, że nie jest zainteresowany uzyskaniem 

ochrony i zaproponować drugiemu/pozostałym Współuprawnionemu/ym przeniesienie 
na jego/ich rzecz swojego udziału w prawie do uzyskania patentu/prawa 
ochronnego/prawa z rejestracji lub prawie do patentu/prawie ochronnym/prawie z 
rejestracji. W przypadku przysługiwania patentów w różnych krajach, zbycie udziału 
może nastąpić  w odniesieniu do wszystkich lub wybranych patentów krajowych. 

2. Każdy ze Współuprawnionych może przenieść swój udział w prawie do uzyskania 
patentu/prawa ochronnego/prawa z rejestracji/prawie do patentu/prawie 
ochronnym/prawie z rejestracji na Wspólne Rozwiązanie na osoby trzecie, przy czym 
drugiemu Współuprawnionemu służy prawo pierwszeństwa do nabycia tego udziału. 

3. W przypadku o którym mowa w ust. 2, Współuprawniony, zamierzający przenieść swój 
udział w prawie do uzyskania patentu/prawa ochronnego/prawa z rejestracji/prawie do 
patentu/prawie ochronnym/prawie z rejestracji na Wspólne Rozwiązanie zobowiązany 
jest do pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze drugiego Współuprawnionego, 

Komentarz [PR12]: Wybrać właściwe 
w zależności od liczby współuprawnionych. 

Komentarz [PR13]: Proszę zostawić 
właściwy tytuł ochrony. 

Komentarz [PR14]: Proszę zostawić 
właściwy tytuł ochrony. 
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któremu przysługuje prawo złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa 
w terminie 30 dni kalendarzowych od doręczenia zawiadomienia. Brak odpowiedzi  
drugiego Współuprawnionego, strona planująca zbycie udziału w prawie do Wspólnego 
Rozwiąznia traktować będzie jako zgodę na zbycie udziału osobie trzeciej. 

4. W przypadku braku zainteresowania nabyciem udziału na zasadzie pierwszeństwa, zbycie 
udziału na rzecz osoby trzeciej przez jednego Współuprawnionego może nastąpić za 
zgodą drugiego/pozostałych ze Współuprawnionych. 

5. Udzielenie zgody następuje pod warunkiem, iż nowy Współuprawniony zawrze  
z pozostałym Współuprawnionym umowę o współwłasności na zasadach obowiązujących 
w niniejszej umowie. W tym celu, Współuprawniony planujący zbycie powinien uzyskać 
stosowne oświadczenie od osoby trzeciej zainteresowanej nabyciem udziałów, 
potwierdzających gotowość podpisania umowy o współwłasności na warunkach 
określonych w niniejszej umowie. Oświadczenie takie powinno być przedłożone przez 
Współuprawnionego planującego zbycie wraz z informacją o zamiarze zbycia udziału. 

6. Korzyści uzyskane przez jednego ze Współuprawnionych, w związku z przeniesieniem 
swego udziału w prawie do Wspólnego Wynalazku nie podlegają podziałowi. 

 
§ 9 

 
W przypadku zrzeczenia się udziału w prawie przez jednego ze Współuprawnionych, 
następuje odpowiednie zwiększenie udziału w prawie drugiego/pozostałych 
Współuprawnionego/ych. 

 
§ 10  

 
1. Każdy ze Współuprawnionych może w dowolnym czasie wypowiedzieć niniejszą umowę,  

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w formie pisemnego oświadczenia 
pod rygorem nieważności, złożonego drugiemu/ pozostałym Współuprawnionemu/ym. 

2. Wypowiedzenie niniejszej umowy jest równoznaczne z zrzeczeniem się na rzecz 
drugiego/pozostałych Współuprawnionego/ych wszystkich dotychczasowych praw ze 
Wspólnego Rozwiązania oraz ze zwolnieniem się z przyszłych zobowiązań wynikających z 
niniejszej umowy. 

3. Do czasu wpisu do odpowiedniego rejestru patentowego, Strona wypowiadająca niniejszą 
umowę odpowiada za wszystkie czynności i zobowiązania oraz ich skutki, a także pokrywa 
część kosztów, związanych z uzyskaniem patentu na danym terytorium zgodnie z udziałem 
określonym w § 3 niniejszej umowy. 

 
§ 11  

 
Strona, która nie wykonuje postanowień niniejszej umowy lub wykonuje je nienależycie 
ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego. 

 
§ 12 

 
Zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane za zgodą stron jedynie na piśmie 
pod rygorem nieważności. 

 

Komentarz [PR15]: Wybrać właściwe 
w zależności od liczby współuprawnionych 

Komentarz [PR16]: Wybrać właściwe 
w zależności od liczby współuprawnionych. 

Komentarz [PR17]: Wybrać właściwe 

w zależności od liczby współuprawnionych 

Komentarz [PR18]: Wybrać właściwe 
w zależności od liczby współuprawnionych 
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§ 13 
 

We wszystkich sprawach nie unormowanych w tej umowie mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity 
Dz.U.119/2003r poz.1117 z późn. zm.), a w sprawach tam nie uregulowanych przepisy 
kodeksu cywilnego. 

 
§ 14 

 
1. Korespondencja do Pierwszego Współuprawnionego dotycząca przedmiotu niniejszej 

Umowy będzie adresowana:  
 
………………… 

 
2. Korespondencja do Drugiego Współuprawnionego dotycząca przedmiotu niniejszej 

Umowy będzie adresowana:   
 

…………….…… 
 

§ 15 
 

1. Strony będą dążyły do załatwienia spraw spornych drogą negocjacji podjętych 
niezwłocznie po wystąpieniu ich przyczyny. 

 
2. W przypadku braku załatwienia sprawy w sposób podany w ust. 1 w ciągu 30 dni, Strona 

występująca z roszczeniem, może go dochodzić przed odpowiednim sądem 
powszechnym według zasad ogólnych. 

 
§ 16 

 
1. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz 

jednym dla Urzędu Patentowego RP.  
 
2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
 
 
 
………………………………………………………..           ……………………………………………………….. 
 
         Pierwszy Współuprawniony    Drugi Współuprawniony 
 
 
 
 
Sprawdzono w Dziale Ochrony Własności Intelektualnej pod względem formalno – prawnym 
 
 
……………………………………………………….. 

Komentarz [PR19]: Dla AGH proszę 
podać : 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. 

Stanisława Staszica w Krakowie 
Dział ochrony Własności Intelektualnej 

CTT AGH 
Al. A. Mickiewicza 30 

30-059 Kraków 

Komentarz [PR20]: Proszę dodać 
kolejnych, w przypadku większej liczby 

Współuprawnionych. 


