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2) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo
litej o kontr"oli ubezpieczeń z dnia 26 stycznia 
1928 r. (Dz. U. R. P.Nr. 9, poz. 64); 

3) . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 20 października 1926 r. o uzupełnieniu 
przepisów normujących ustrój władz spółek akcyj
nyc.h (Dz. U. R. P. ,Nr. 103, poz. 598). 

Art. 178. Wykonanie niniejszego prawa po
rucza się Ministrowi · Przemysłu i Handlu oraz Mi
nistrpwi Sprawiedliwoś ci. 

Prezydent Rzeczypospo1itej~ 1. Mościcki 
Pr~zes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych: 
. J. Piłsudski 

Minister: K. Bariel 
Mi~ister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 
Mi~l.ister Spraw Zagranicznych: , August Zale$ki 
Minister Skarbu: G. Czechowie z 
Minister Sprawiedliwości: A. M eysztowiez 
Minister Wyznań Religijnych"i Oświecenia Publicznego: 
'. Dr.. Dobrucki 

Minister Rolnictwa: K. Niezabyfowslli 
Minister Prze~ysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
Minister Komun!kacji: ROlnocki 
Minister Robót Publicznych: M oraczewskl 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jtrrkiewicz ' 
M.inister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 
Minister Poczt i Telegrafów: Bogu$lawMiłdziński 

~ . -: . , 
384. 

RcizTJorządzenie 
Prez~ydenta RzeczypospoUtej 

z dnia' 22 marca 1928 r. 

o ochronie wylw.lazk~w, wzorów i znaków 
towarowych. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta
wy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upowaznieniu Prezy
denta Rzeczypospolite; do wydawania rozporządzeń 
z; mocą ustawy (Dz.U. R. P. Nr. 78, poz. 443) po
stanawiam co następuje: 

CZĘść L 

O patentach 'na wynalazki. 

Rozdział I. 
Pow!{anie pr~wa, oćtanic~ed~ jego :nocy, uniewa~nienie, wy. 

,~:bt~;;l<: , U!!!.9rzell!e i w'rWł~S2;czll:nle. 

, Art, 1. Pri".wó " wyłE;cznego korzystania z wy-
ń~Jazku. w sposób przemysłowy i handlowy pO'ilTsbje 
pr-zez u2z1clenie patentu. Prll"v..-o rozciąga się na ca
ły ohszar IUeczypospoHtcj Polskiej 'i trwa przeż lat 
piębaście od udzielenia patentu. 

Art, 2. po udzielania patentów powołany 
jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 3. (1) W~żnym jest tylko patent, uzyskany 
pa wynalazek nowy. 

(2) Nie uwata się wynalazku za nowy, " jeżęli 
w czasie zgłoszenia go w Urzędzie Patentowym był 
jut opublikowany, albo na ziemiach, które weszły 
w skład Polski, stosowany lub na widok publiczny 
wystawiony w sposób o tyle jasny i jawny, że znaw'; 
ca mógł go w przemyśle stosować. 

. (3) Jednak uprzednia publikacja lub jawne 
stosowanie wynalazku nie są przeszkodą do uzyska
nia patentu; jeżeli nastąpiły po wystawieniu wyna
lazku w Po1sce na publicznej wystawie, dla której; 
przyznano te. ulgę rozporządzeniem Ministra Prze
mysłu i Handlu zgłoszenie zaś wynalazku nastąpiło 
przed upływem sześciu miesięcy od daty wyśtawie
oia. Pod teml warunkami nie jest przeszkodą ' do 
uzyskania patentu ani samo wystawienie anii1'.lne; 
po dacie wystawienia dokonane w Urzędzie Paten
towym zgłoszenie. 

(4) To samo odnosi się do wystaw w innych' 
. krajach, należących do międzynarodowego Zwiążku 
ochrony własności przemysłowej, jeżeli prawo to, 
zosŁało im przyznane na podstawie wewnętrznego 
ustawodawstwa danego kraju. Urząd Patentowy, 
może żądać dowodu tożsamości przedmiotu wysta
wionego z przedmiotem zgłoszenia oraz dowodu da;. 
ty i miejsca wystawienia w sposób, jaki określi roz
porządzenie Ministra Przemysłu i Handlu. . Okreś 
szeiciomiesięczny ,(ust. 3) nie przedłuża okresu 
dwunastomi~sięcznego, określonego VI art. 10 . ust. 21 
jednak, jeżeli wynalazek wystawiono przed pierwot
nem zgłoszeniem zagranicznem, służącem za. pod
stawę prawa pierwszeństwa, Urząd Patentowy , md
że przyznać prawo pierwszeństwa od ' daty wysta-
wienia wynalazku. . < 

(5) W stosunku do obywateli państw, tworzą.: 
eyeh międzynarodowy Związek ochrony własności 
przemysłow~j, tudzież obywateli państw, nie nale
i4cych wprawdzie do Związku, ale zamieszkałych 
lub posiadających rzeczywiste i poważne przedsię
biorstwa przemysłowe lub handlowe na obszarze 
jedne~(j) 2; pąństw związkowych, uprzednia publi
kacja i jawne stosowanie wynalazku nie stanowią 
przesltkody do uzyskania patentu, jeżeli obywąŁęloll.l 
tym służy prawo pierwszeństwa w myśl art. 10 
ust. 2, a publikacja lub jawne stosowanie nastąpi~o 
po pierwotnem zgłoszeniu. . ." 

(6) Jeżeli skutkiem zgłoszenia, dokonanego za.
granicą, oj!łoszono urzędowy opis patentu (druk pa~ 
tentowy), ogłoszenie to nie stanowi w ciągu sześcil,1 
miesięcy przeszkody do udzielenia patentu zgłasza
jt\cemu wynalazek lub jego następcy prawnem,u. Po- . 
stanowienie to stosuje się wyłącznie do obywateli 
państw, kt6re przyznają wzajemność obywatelom 
polskim. 

Art. 4. Patent nie jest ważny o tyle, o il(~' ten 
sam wynalazek byt jut pierwej zgłoszony w P6lsce 
do opatentowania lub do rejestracji jako wzór użyt
kowy, a zgłoszenie doprowadziło do udzielenia pa
tentu lub zarejestrowania wltoru. 

Ątł. 5. (1) Naukowe zasady i natikowe od-
krycia nie po·dlegają. opatentowaniu. 

(2) Wyłącza się od opatentowania: 
al wynalazki, których stosowanie byłoby 

sprzeczne z prawem obowiązującem lup 
dobremi obyczajami, tudzież pomysły, ktO. 
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re oczywIscle ,nie nadają 'się ' do ' iastósowa
nia w przemyśle; "~o 

b) środki żywności, lekarstwa ,1' ottzyinywane 
sposobem ' chemicznym" wytwory;' nie wy
klucza to jednakopatentowanitl ' sposobów 

, wytwarzania tych pr~,eclm~otó~. , 

Art. ,,' Moc patentu, udzieloriego ha pewien 
sposób wytwarzania, rozciąga się także na przed
mioty, wytworzone bezpośrednio tym sposobę'm.: 

Art. 7. Z patentiJ.'-na wyD.alazek-, którego sto
sowan~e wkraczałoby w zakres wynalazku lub 'wzo
ru utytkowego, zostającego pod ochroną , niniejszego 
rozporządzenia, można korzystać tylko za zezwole
niem (licencją) właściciela , wcześniejszego prawa 
(patent zależny). Po wygaśnięciu 'wcześniejszego 
ptawa patent zależny zamienia sięna , niezależny. 

,, ' Art~ 8. (1) Kto zgłosił wynaTa:zek)hb ~'iys,kał 
już patent; może dla ulepszeń lu~uzul?ełiJ.ie,4n 2igł?: 
szonego lub opatentowanego ' wynala~J~u ,uzys~ac 
ochronę tych ulepszeń lub ' uzupełnień 'przez patent 
dodatkowy, który traci moc raz~m z pate,ntem 

,głównym. ' , 
(2) Jednakowoż, w razie unieważnienia, wy

~g~śnięcia lub umorzenia patentu g~'ównego przed 
upływem lat piętnastu, patent dodatkowy ,na wnio
sek właściciela będzie utrzymany jako samoistny aż 
do upływu lat piętnastu od daty udzielenia paten-
tu głównego. . ' 

'Art. 9. (1) Patent nie ma mócy ,przeciw~ 9so
boni, które przed zgłoszeniem wynala'zkuw ,-Urzę
dzie Patentowym stosowały go na ziemiach, ' nale
zących obecnie do Polski, w dobrej wierże. ' , ' 

' (2) Osobom tym służy nadal prawo korż.ysta
nia z wynalazku (prawo używaczą uprzedniego) 
w rozciągłości, w jakiej korzystały z ' wynalazku. 
Prawo to jest ściśle związane z przedsiębiorstwem 
i bez niego nie może być na nikogo prze,niesione. 

' Należy je ' wpisaĆ do rejestru na wniosek używacza, 
jeżeli zostało stwierdzone dokumentem publicZnym 
lub dokumentem p'rywatnym, w którym oznaczono 
przedsiębiorstwo, a na którym podpis właściciela 
pateptu żostał uwierzytelniony sądowni~ " lub no-
tarjalnie. , 

Ąrt. 10; (1) Pierwszeństwo patentu licźy się 
od ' ćhwili ' zgłoszenia wynalazku wUdędzie Pa-
tentowym. " ' ' ' " . " 
, ' (2) 'Kto prawidłowo wniósł podanie o udziele-

nie patentu lub zarejestrowanie ' wżoru użytkowego 
w jednem z państw, należących do międzynarodowe
go Związku ochrony własności przemysłowej, lup je
go prawny następca będzie ' korzystał - z ' zastrze
żeniem praw osób trzecich - z prawa ' pierwszeń
stwa 'ow,em zgłoszeniem uzasadriionego,jeżeli , wnie
sie do Urzędu Patentowego podanie o : ~dżieł'e-nie 
patentu w ciągu dwunastu miesięcy od daty pier
WQtnego zgłoszenia zagranicznego, to .jest najpóźniej 
'w dniu i mi9siącu, odpowiadającym da~ie ,pjerwotne
go zgłoszenia, a jeżeli dzień ten 'jest wol~y ,otilzajęć 
w Urzędzie P~tentowym- w najbliz$,z:ym, - , c;łniu 
czynności Urzędu. , 

Art. 11. (1) Patent będzie unieważniony o t y
,le, o ile przy udzieleniu jego brakowało warunków 
prawnych art. 3, 4 i 5. 

(2) Posiadacz patentu'" nieważnego, który. 
o nieważności wiedział lub musiał wiedzieć,.odpo
wiada 'za '. szkodę, zrządzoną ,innym" osobom 'ze swej 
winy. ' , , 

(3) POsiadacz patentuf , nievlażnego według 
art. 4, winien w każdym " razie wydać niesłuszne . 
zbogacenie z trzech lat ostatnich właścicielowi 
wcżeśniejszego prawa. ' 

(4) W przypadku uniewazmenia patentu 
wrtlyśl art. -4 ci, 'którzy nabyli pod ważnym tytułeln 
i w 'dobrej wierze prawa, z patentu nieważnego i wy
konywalije przez rok w dobrej wierze, mają prawo 
40 dalszego ich wykonywania w rozciągłości', w ja
kiejje ,wykonywali w chwili wIiiesienia skargi 
o 'unieważnienie (używacze póżniejsi), przyczem płn
cićwitmi właścicielowi prawa wcześniejszego odpo
w~edni~ należności licencyjne, które w braku poro .. 
zl1miep,ia stron oznaczy sąd według własne~o Uzna~ 
ma. Prawa tych używaczy z,wiązane są z przedsię .. 
biorstwem, w któretri wynalazek ~ykonywario, i , tyl~ 
k,o raz'em z niem mogą być cna inne, ósoby px:zeriie
sione. Wpisywanie tych praw do rejestru po~lega; 
przepisom o wpisywaniu licencyj (art. 20 i 22). " 

Art. 12. Patent gaśnie, jeżeli: , 
a) opłata za bieżący ,rok zalega ponad s:r;ę'ścS 

miesięcYi , " , ," 
b) właściciel patentu zrzeka się , go pi$emnie 

lub do protokółu wobec Urzędu Patentowe .. 
go za z,godą rzeczowo uprawnionych; nie 
P?t.rzeba zgody używaczy uprze?nich i póź-

c' nlelszychi ", ' ' , '.: " 
c) , wywłaszczono prawo z patentu w interes1e 

wolności przemysłowej; , I 

d) nie ' uiszczono kosz lów ' druku , W przypadku ' 
art. 41 ust. 3. 

I' 'Art. 13. ' '(1) Wł'aściciel patentu' 'obOwiązany 
jest najpóźniej po upływie lat trzech ód udzielenia 
patentu do wykonywania wynalaZku w Pobce w spo
sób w.ytwórczy - jeżeli zapotrzebowanie wewritttiz
ne U'zą.sadnia produkcję krajową ~a to w takiej 1f0!Z
ciągłości, 'jaka w przybliżeniu pOkryć zdoła zapotrze:' 
bawanie wewnętrzne. " ' . ' 

(2) Jeżeli sam tego obowh\z,ku 'óie ' wykonywa~ 
powinien po upływie lat trżech Qd udzielenia patert;. 
tu ogłosić w trzech najbliższydi zeszyt,ach "Wiado
mości, Urzędu Patentowego" o ' gotowości udzielenih. 
licencyj zgłaszającym się o nie osobom, daiącym od
powiednie gwarancje. Pod" warunkami 'Wart. '68 
wsl~azanemi licencja będzie udzielona (licencja: 
przymusowa). " . . 

(3) Jeżeli z jakichkolwiek powodów l,ictmcja 
nie została udzielona, albo ' jeżcti licencjaci ,nie -wy" 
konywają produkcji w rozciągłości, pokrywające; 
w przybliżenliu zapotrzebowanie ;wewnętrzne, a za
potrzebowanie to w przeważn~j części pokrywane 
b~'a produkcją zagraniczną, '. wówczas skutkiem: 
skargi, dopuszczalnej po upłYwie roku piątego , oc,ł 
udzielenia patentu, Urząd Patentowy (wydział spraw 
spornych) tt1ll.orzy patent.. , . 

(4) Umorzenie skutkiem, skargi nastąpi '. także 
późnie~, jeżeli właściciel · lub inne przez niego upo
w:-tżnione osoby nie wykonywały w Polsce wynala'z- , 
ku w rozciągłości przepisanej,- , a z'apotrzebowanic 
wewnętrzne pokrywane było w, przeważnej częśCi 
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prz·ez produkcję zagraniczną. Umorzenie nie nastąpi, 
jeżeli w chwili wnie&ienia ,skargi wynalazek był wy
konywanywPolsce w przepisanej rozcią~łośd. 
•• .. ' (5) · JeŻeli w sporze o .umorzenie · patellltu, uza
sadnionym brakIem wykonywania wynalazku w Pol
$c.e w przepi~anej . rozciągłości, właściciel patentu 
z.d(!lła wykazać, że jedynie z powodu przeszkó.d wy-

' jątkowiYch i przyczyn ;nader ,ważnych zapotrzebowa
nie wewnętrzne nie było pokrywane przez produk .. 
.cję \ ktajową, wówczas, Urząd , Patentowy (wydział 
spraw spprnych) wstrzyma dalsze postępowanie pr<l
q~lsowe aż do terminu przez siebie określonego, 
a w takim razie właściciJel 'z!lpobie~nie umorzeniu 
patentu, jeż~li w postępowaniu, po upływie ozna
czonego terminQz urzędu lub na wniosek powoda 

,podjętem, wykarbe, że VI międzyczasie sam lub przez 
,inne osoby już roz.począł wykonywanie . wynalazku 
,w !. rozcia:głości, j~a . w przybliżeniu pokrywać zdoła 
.2;a·potrzebowanie wewnętrzne; 

, ,; •.. Art. .14. Przepisy art. 13 nie mają zastoso~ 
waniado patentów, · będących własno~cią Państwa 
lub przedsiębiorstw panshvowych o odrębnej' osobo-

'Wości prawnej. '-

Art. 15, Prawo z patentu może być wywłasz
,czone ze względu na dobro publiczne za. odszkodo
lWani'emj patent nie gaśnie przez wywłaszczenie, któ
re nastąpiło na rzecz Państwa, a nie w interesie 
w~lności przemysłowej (art. 61-66). , ' . . . 

R o z dz i a ł II. 

~łasno:ić i inne prawa rze.czcwe ńa ' patencl,e. 

Art, 16. (l) Tylko wynalazca llib ie~o praw
·nY 'następca m~pniwo do uzys~nni'ł pitlentu. W bra
ku dowodu przeciwnego za wynalazcę lub jego na-, 
stępcę prawnego uważa się tego, kto pierwszy zgło-
sił wynalazek do' opatentowani!;\.. ' . ' 
:., . (2)Jet~liosol?ę. nie uprawniona zgłOsiła:'wyna

lazek do opatentowania' lub uzyskała patent, v/y
rialazc:a lub jego prawny nó;stępca może zażądać, by 
pa tent został Jemu : udzitęlony lub na niego prźeni~
siony, powinien jednak te-mu, kto zgłosił wynalazek 
lub patent uzyskał, zWrócić koszty zgłoszenia, względ4 
nie uzyskania patentu, jakie sam musiałby ponieść. Co 
do toszczeń o wyriag.rodzenie szkody, o . wydanie 

. zbogacenia i O utrzymanie praw, nabytych w do-
brej wierze ,.:...... maT:ą zastosowanie przepisy ~rt. · 11 

·J1:st. 2, 3 i 4 z odpowiJedniemi zm~anami: ". 

Art. 17, (1) Pracownik, zajęty w przedsiębior-
stwie (także w zakładzie państwowym), ma prawo 

' do uzyskania patentu ' na 'podstawie wynalazku, do
' konanego przez siebie w tern przedsiębiorstwie. Pra
"Wa tego :nie może on być pozbawiony, chyba ' że za
warł z pracodawcą umowę o pracę nad wynala:zka
mi. Jednak pracodawca ma prawo do wykonywania 
patmtu na podstawie licencji, któm w razie braku 
zgody właściciela patentu może być uzyskana .w dro

'aze przynit.l:só'wej (art. 20), jeżeli wynalazek leży 
w zakresie produkcji przedsiębiorstwa. 

. (2) Gdy zpl"acownikiem zawarto um'owę: o pra
cę nad wynalazkami, prawo do uzyskania patel1tu 
służy pracodawcy, ' jeżeli ina-czej nie zastrzeżono 
1N umowie. Jednakże w razie, gdy . wynagrodzenie 

w umowie 'ws-Łanowione okaże' SJiJę ra'żąco ni.skiem 
w stosunku , do . korzyści, osiągniętych przez praco
dawcę dzięki temu wynalazkowi, pracownik może 
żądać , godziJwego podwyższenia wynagrodzenia . 
\ (3) NieWlaźllY je!st układ, pozbawiający wyna-
lazcę prawa 'Yystępowania w charakterze ~wórcy. 

Art, 18, ' Wspólny wynalazek kilku osób stwa
rza . \ysl'ólne ich prawo do uzyskania patentu. 

Art, 19, ' (l) Własność patentu może prżecho" 
dzićw całości lub częściewo w drodze dziedzicz;enia 
albo z.api'su; Sp.adkobierca lub zapisobierca powinien 
nabycie prawa własności zgłosić do rejestr~ pa-

. tentów. 
(2) Prawo to można równięż w całości lub czę

Ści0W.O prz~nieść na mną osobę przez umowę mię
dzy żyjącymi. Przeniesienie prawa wymaga dla swej 
ważności wobec Urzędu Patentoweg9 i osóh t!"zecich 
wpisap.ia do rejestru patentów, . które może · nastąpić 
tylko"iia p'l?dstąwie d:)kumentu publiczne~o albo tet 
dok\lclentu ' .prywatnego, na którym podpis zbywcy 
jest, notarjalhie lub ~ądownie uwierzytelniony. 

(3) Współwłasność patentu ocenia się według 
przepisów prawa cyw'ilnzgo z tern jednak zrustrze
:leniem, że każdy z współwłaścicieli patentu ma pra
wo ścigania naruszCJl bez upoważnienia ze strony 
poz,c\stałych współwłaścicieli, jeżeli inaczej nie za-
strżeżcillO w umowie. ' . . ';'.: .. . , 

. ,Art. 20, (1) Prawo wykonywania w części lub 
w całości obcego wynalazku opatentowaneJ!o naby
Wii się przez ~mowę (licen~ja dobrowolna) lub na 
pod$tawie~ . przeczenia Urzędu Patentowego, (Hcencja: 
przymusowa). . 

(2) Licencja uzasadnia prawo rzeczowe na 
rzecz licencjata, jeżeli wstanie wpisana do rejesiru 
patentów . (art. , 19); jeżeh licencja związana jes~ 
z : pr.,~,ęds1ębiorlS~wem, może tylko razem z niem 
przejść ~a)'Dne osoby. . 

. :; Art. ·"21, Do ważności umów, ' wymienionych' 
Vi arl.~}?} 20, ,, ~yma~a ' się formy ,pisemnej. 

, Ad" 22.· (1) Nabywca przedsiębiorstwa, .z któ
rem ,związana' jest licencja, nie może dochodzić ,praw 
z licCcncji przeci:w 'osobom trzecim w imi'eniu . yvła
~nem, dopóki nie uzyska wpisu przeniesienia licen
cji do rejestru patentów. Wpis ten nastąpi .na · pod
stawie dokumentu publicznego albo ąokumentu pry
watnego, wykazującego " tytuł nahyc'ia, na ' którym 
podpis zbywcy. jest uwierzytelniony Isądowru.e 'lub 
not:ir'j:"'lnię. "',Dopóki nabyw·ca przedsiębiorstwa nie 
postawi wniosku o wpis, ws.zelkie utzędO'w~ za·vvia
dorpjenia, . legó 'praw dotyczące, będą doręczane ze 
skt,itkiem . przedwko niemu jego' prawozbywcy luh 
tegoż dziedzicom. ' '' ' '· 

: (2) 'Te saIlle przepisy s,Łosowaćnależy dó 'prż 'c
nOlSzęlliaf.imych praw, z przedsiębi,orstwem złąćzo
nych, ą. do 'r'e~e$tni wpisanych (art. 11 i 16). :1 " . . . 

Art. 23. ~ (1) Właściciel ' patentu zale-żnego 
mozeżądaćprzymusowej licencji na wykonywanie 
Wcz~ś<lliejszego patentu lub użytkowego wzoru za'" 
rejestrowanego, jeżeli jego wynalazek ma dla 'prze
mysłu 'znaczenie doniosłe -- wszakże 'dopruero .po 
upływięJat . trzech od ustanowienia prawa ;wcze 
śJiliej~zego. ·Udzielenie takiej licencji 'przymusowei 
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uprawnia właściciela prawa wcześniejszego do tl\
dania Iicenc;i na wykonywanie patentu zaletnego 
o tyle. o ile to jest wskazane potrzebą równych wa
runków ohClpóln~j konkurencji. 

(2) Licencja przymusowa gaśnie po roku, je
ieli lincencjat nie korzystał z niej do tego czasu. 
i nie może on jej ponownie żądać. 

Art. 24. {1} Skargi o własność patentu, o uzna
nie zależności patentu, o zastaw i inne prawa rzeczo
we na patencie (także o prawa używaczy), tudzież 
o wszelkie licencje mają być 7-aznaczone (zaznacze
nie sporu) w rejestrze patentów na wniosek osoby, 
która skargę wniosła. 

(2) Powyższe zaznaczenia sporu mają ten sku' 
tek, że orzeczenia w sporze zapadłe mają moc praw
ną także przeciw osobie, która po zaznaczeniu nabę
dzie jakieś prawa na patencie lub do patentu. 

R o z d ział III. 
Ochro.. praw • p.tellt .. 

. :A:rt. 25. (1) Kto w wykonywaniu pr:&emysłu 
lub handlu bezprawnie wkracza w zakres wyłączno
ści przez patent określonej, lub w inny sposób nie
zgodny z prawem lub dobreini obyczajami wYrządza 
szkodę osobie z patentu uprawnionej, winien zaprze
stać naruszenia, wydać -niesłuszne zbogacenie 
z trzech lat ostatnich, a nadto, jeżeli działanie jego 
było wywołane złym zamiarem lub oczywistem nie
dbalstwem, wynagrodzić wszelką szkodę uprawnione
mu 'i dać mu zadośćuczynienie za krzywdy osobistej 
natury przez ogłoszenie wyroku w dziennikach, prze2: 
odpowiednią deklarację publiczną, w razie narusze
nia umyślnego przez zapłatę pokutnego. Zamiast wy
mienionych mait\tkowycb świadczeń pokrzywdzony 
moźe zażądać ryczałtowej sumy pieniężnej, nie prze
kraczającej 15.000 zł.; sumę tę oznaczy sąd według 
'Własnego uznania. 

(2) Roszczenia z powodu naruszenia praw z pa-
tentu u1c~ają przedawnieniu trzylelniemu, które li
czy się co do kaZdego czynu beLprawne~o oddzielnie. 

Art. 26. (1) Jeżeli pozwany przez skargę z ar
tykułu poprzedniego zarzuci, że patent prawnie nie 

. istnieje, sąd może przerwać postępowanie procesowe 
aż do rozstrzygnięcia sporu w tym przedmiocie przez 
Urząd Patentowy, przyczem oznaczy termin, do któ
rego sharga ma być do Urzędu Patentowego wniesio
na. Jeżdi skarga nie zosłanie w tym terminie wnie
siona, lub nie będzie popierana, albo Urząd Patento
wy orzeknie, że palent w chwili wniesienia skarrfi 
przed sądem prawnie istniał, sąd na wniosek podej
mie postępowanie procesowe. 

(2) Zarówno w przypadku przerwy postępowa
nia niniejszym artykułem przewidzianej, jak i w in
nych przypadkach w toku postępowania sądowego 
o naruszenie patentu sąd w drodze zarządzeń tym
czasowych (zabezpieczeń powództwa) może wydać 
zakaz dalszego wkraczania przez pozwanego w wy# 
łączność patentem określoną. wprowadzić sądowy :za
rząd przedsiębiorstwa, należącego do pozwanego, po
lecić przechowanie narzędzi i wytworów i t. p. 

Art. 27. (t) Kto w wykonywaniu przemysłu lub' 
'-"dIu umyślnie wkracza bezprawnie w zakreswy-. 

, 

łąc~.loś~i przez patent określonej, albo przywłaszcza 
sobie prawo ~o uzyskania patentu, ulega karz.egrzyw
ny do 15.000 d. lub aresztu do sześci\1 miesięcy, ałbo 
obu karom łącznie. 

(2) Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatne
go, wniesionelo przez osoby uprawnione do po
wództwa. 

(3) Sąd kamy może również orz.ekać owoio
śk~~ opartych na art. 25, 26 i 28. 

Art. 28. Przedmioty b2zprawnie wytworzone( 
ludzie! przyrządy, mogące służyć wyłącznie do ich 
wytwar~ania. należy, stosownie do \\.'1liosku pokrzyw
dzonego. albo przyznać mu na własność po cenie 
własnych kosztów, albo na koszt krzywdzi.ciela zni
szczyć, względnie uczynić nie(lrzydatncmi do bez-

, prawnego użytku, albo poz~stawić 1.1 osoby, ktÓra się 
naruszenia dopuściła, jeżeli ona -(łaje dostateczne za':' 
bezpieczenie, że w okresie dwuletnim od v/ygaśnięcia 
patentu nie będzie ich używała ani zbywała. . 

Art. 29. Jeźeli chodzi o wynalazek, dotyczący 
sposobu wytwarzania nowego przedmiotu, naleiy, at 

. do udowodnienia faktu przeciwncp,o, uważać każdy 
przedmiot o tych samych właściwośdach za wytwo
rzony według opatentowanego sposobu. 

Art. 30. Przepisy art. 25, 26, 27 i 28 stosuje 
się takie do tych, którzy w złe; wierze korzystali 
w wykonywaniu przemysłu lub handlu z cudzego wy
nalazku, zanim na ten wynalazek udzielono patentu. 
Jednakże skarga dopuszczalna jest dopiero po udzie
leniu patentu. Do biegu przedawnienia z art. 25 
ust. 2 nie wli~za się okresu z przed udzielenia 
patentu. 

Art. 31. Nie uwata się za naruszenie .patentu: 
a) stoBowanie na okręcie, należącym do jedne

go z innych krajów międzynarodowego 
Związku ochrony własności przemysłowej, 
wynalazku opatentowanego, dotyczącego ka~ 
dłuba okrętowego, maszyn,urza.dzeń, przy .. 
rządow i innych części wyposażenia, jeżeli 
okręt ptzE:bywa czasowo oa wodach Paiistwa 
Polskiego, a stosowanie służy wyłącznie po ... 
trZ;ebom te~o okrętu; 

b) stosowanie wynalazku opatentowane~o na 
środkach żeglugi powietrznej lub lokomocji 
lądowej, należących do jednego z innych 
krajów międzynarodowego Związku ochrony 
własności przemysłowej, w sposób i pod wa .. 
runkami pod a) okreśłonemi. 

Rozdział IV. 

Oc:ltrou wolaolkli prZe1DJ1'łowe' i Jall.llcłlow.c:J. 

Art. 32. Ka~demu woltlo wnieść skargę do 
Urzędu Patentowego (wydział spraw spoqlych) z żą
dani~m ustalenia, że produkoja, którą- w przemyśle 
zamierza stosować lub stosuje, nie jest objęła wyłącz .. 

---IlościĄ wskazanego patentu. 

Art. 33. Każdemu · wolno wnieść do Urzędu 
Patenfowego (wydział spraw spornych) :;kar~ę O unie .. 
wdnienie lub umorzenie patentu (art. 3, 4, 5, 11 i 13). 
Prokuratorja G.eralna Rzeczypospolitei Pollki_' 
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rllOŻ~ w interesie publicznym z inicjatywy minister
stwa, właściw~go ze względu na interesy, o jak}e cho
dzi W danej !!prawie, przystąpić do sporu osoby pry
~'atnej lub wnieść skargę samodzielnie. 

Art. 34. (1) Kto świadomie przeclmioty, 'nie po
ł11egajĄce ochronię patentowej, lu};> ich opakowanie 
oznacza napisami, które mają wywołać mylne mnie
manie, jakoby przedmioty te były chronione przez pa
tent, lub kto je mimo świadomości omylnem oznacze
'niu wprowadza w handel, lub dla celów handlowych 
pr~ygotowuie lub przechowuje, albo w publicznych 
ogłoszeniach, okólnikach lub innych odbitkach ·podaje 
wiadomości, mające wywołać mylne 'mniemanie, 
jakoby przedmioty w nich wymienione korzysta
łv Z ochrony patentowej -. ulega karze grzywny ·do 
"15.000 zł. albo aresztu Qosześciu miesiEicy, albo obu 
kari)M łl\e~nie. 

(2) Z przedmiotów wytej wymienionych ' nale
'ży usunąć i zniszczyć na koszt skazanego kłamliwe 
cnnaezenia, gdyby zaś usunięcje tych oznaczeń było 
oJfl!lotliwę bez uszkodzenia przedJlliotów, zniszczyć 
ł same przedmioty (a·rt. 85). . 

Postępow.anie i właściwość władz. 

~.. Udz;eleni, palenlu oraz inne czynności wydziału 
zgłoszeń Urzędll Patenfowego. . .' 

. Art. 35. Celem uzyskania ' l'~tl:mtu p,aleiy z~łi-
sić. p. isemn.ie 'wynalazek d~ . . Urzędu Pat;.entowe·~o (wy
d~iał zgło$zęńj. Ola kazdego wynalazku potrzeba 
o$obnegg zgł.Qszenia; jednak można. łączyć kilka wy
nalazków w ·je.dnem. zgłoszeniu, jeżeli łączy je jędłla 
łłłYiJ PfztWl()d.~ia. Za. t~rmill zg.łQszęnia uważa s~ę 
~hwH§., w ~~9rę.j ~gło~~~ąie nadęjQzię do Urzędu Pa.-; 
iMptowegQ. 

Art. 36. O) Zgło§~ęnię mU$i ?:!).wjęrg,ć wnio$ek 
o udzielenie patentu, oznaczenie wYll:ilazklll imię i na
zwisko oraZ miejsce zamie~zkania zgłaszającego; gdy 
t:gł~s.z~ją.ey mię.szka zagran~<ią, winien VlY:;o:ńag~yć ad
W4'katll IW) rz~~nika p.atęnwwęgQ, Jl1ię§Z~g.jMęgo pa 
.zai'ze R.zee~YPospoHt.ej P~lskiej, jako p~łpoJIl.ocni - , 
ka swego, i upowaznić go przynajmniej do odbi\?fll 
~szelkich pism od władz i od 9s6b interesowanydi, 
.w szczególności t!1ktedo Qdbiorl1 skarg, w rozporzą
'd~ęIJ.ill niniejszem przewiaziany~h. 

(2) Do poollnia naJeży dołączyć ' w (Iwóc;łl 
ęgz~mpllłn;.adi opis wynillazku tg.k dokładny, . żeby 
katdy zpawcą według ni;ego mógt st')50WaĆ wynala
z;ek Vi p.r~emyślęt Autęntyc.zny op:s wiI)icn, być vło
żony w języ:kq PQl~kim; mogą być dołącume opi~y 
:w ię1:yl,acb ppcych. W rą.zie potn: ,: by !1.alęiy taliie 
złożyć rysunki, modele i ' pr6bl,j. Na kQll'UQP1!1U 
,win.nabyć w sposób ~lie\\ .. ątp!iwy sformuhwi).lJ.a isto
ta: wynalazku, co do które) y:ynalą.z\~a rości sobie 
prawa wyłączności patMt0tWej (zastrzeżenia paten
towe). 

(3) Zgł,m:ajAC'V wi:ni~n ui~eić pl'łatę ~a zgło
.~enie (aft. 74). VI ,ł'aziej~i fliiuljlZC~eni;l ~ terminie 
l'rze'z UrZĄd iakre.$ł~nym • ziłos1;(:nu~ będzIe uważa-
De . ~ ttiebyłet . . 

'(4) Ponadto zgł.aszający winien iastosować $ifl 
do szczegółowych przępisów, wydanych pr~ez Urzad 
Patentowy co do podań i młącznikÓw. . 
. (5) Mimo brakÓw w :zgłoszęniu ' wynala~ek nie 
tra ci · pierwszeńlstwa, zgłoszeniem uzasadnio.n.eg()~ 
jeśli z treści podania lub z · j,ego załączników moźna: 
było poznać istotną treść wyńalazku, względnie jz", 
żeli tr~5Ć wYl!ala.zku została określona przez powo
łanie się na zgłoszenie zagraniczne, uZoaISaclniające 
pierwszeństwo (art. 10), 

Art. 37. (l) Kto ~tosownie do art, 10 ust. 2 
chce-I~orzystać z praw pierw!S'zeńlstwa na podstawj~ 
zgłc szc::nia zagraniczneg,o, wLrfiJęn w okre$i;e dwuna
stu.~ie:iięcy od daty zgłosz,elli~ . zagrani~~~gp 
'Y'OlCSC do Urzędu Patęntowego podanJę 'o udz~ęl.en)e. 
patentu i równocześnie lub dodatkowo, l~cz m'i3 pót .. 
nięj niż w trzy mię'siącę od wniesienia podania po .. 
~tąJwićwniosek o przyznanie mu praw pierw$'z .eń .. 
stwa. Zgł()iszen~e pierwotn.e należy oznaczyć W ISpo~ 
sób niewątpliwy, w szczególności przez podanie jego 
daty i kraju. VI którym nastąpiło, względnie 4als?:ych 
szC'z~gółów potrzebnych do rozpoznania. tl>isampści 
~gł()!s,ienia. Jeżeli zgłaszający powo1:ujesięna pierw .. 
~zeństwoz dwóch lub więcej zgłos~?ń pierwo~y.ch. 
powini/en w teJ} sposób zredagować zastrzeże.nia pa .. 
tentowe, .. aby każdęmu z zastrz.eżeń zgloszonych 
w polsce odpov{iil-clało tyll~o jedno zglos'zenie ph~r" 
'Wotne .. Nadto należy złożyć Urzę,dowi w czasie prz?z 
Urząd Wyznaczonym, nie krótszym jednak jąk trzy! 
mi;~siąl;e od daty ;zgłoszenia, kopję zgłoszenia zągrą .. 
nicznego (opis, rysunki i t. d.), której zgodność z óry" 
ginałem sJwierdziła właściwa władza zagraniczna; 
dalsże uwierzyt.elnienia nie będą wymaganę, Na Żą· 
dani~ Urzędq zgłallzający powinien złoiyć zwykły 
lub uwierzytelniony przekład opisu. wzgl~dnje tiQ
starczyć hmyc4 żądanych wyjaśnień. dotY9.ząęV~}:J. · 
zgłoszenia zagranicznego. , .. . ' 

(2) Uchwałę, odmawiającą przyznania ~pierw
§'zeństwa, Urząd dor~czy zgłaszającemu przed ,de'cy" 
zjąQ udzteleI'ju patentu. Od uchwały tej może;!:gł~"\ 
sza1ącv. wnieśćodwołan~ę do wydzIału odw(}łruwę~ę .. 
go wciągu dwóch miesięcy. Decyzja o udzieleniu 
patentu może nastąpić dopiero po llprawomo~nieniu 
sięuchwa1y, odm.awiającęj pr:zyznania żądane'go 
pierwS2:eństwa. I ' 

~rt. 39. (1) Wydział zgłosz.e,ń bada, cr,y ~gł()l
szerue od'pDwaada przepisom, czy w szczggólJ'1l)scl 
opis wynalazku . jes t dostątecznit::. jasny i Z1U>tl'z,ętę .. 
nia p:~tento'W.e rw. ~posób nięwątpliwy Qkreśło;ne 
(art, ~5 ,i }6), . . . . . . 

. (2) Jeżeli zgłoszenie nię Qdpowią..cla obPWią~u .. 
jącym prz~pisom, wydziilJ zgłoszeń we:z,wie :zgłasza .. 
jącego do uchyI~nia usterek. . 

, . (.3) W razje IJ.ieud~ylenia przę;/; ;Zgła.i~ąją.ę9gQ 
ust~r~k w .~zasie. przez wydział zgloszę(i wy?:n~CZj)
nym., zgłoszeni.e ni~ będzie llwa,iąl1(ł za c.()fmętę.Na .. 
stępstWll tęmu może zapobię9 zgła,~z~jący. i.ę~ęli 
VI -. ciągu trz~ch mie$ięęy po .upływię wymięni9nęgo 
C;:~~l>U ucbyli ustedli irównocz~śtlięl.łtści ppnQI\Vni .. 
Q-płatę , Z'ą ?:gtO$zeąie. ' 

(4) ' Jeżeli zgłas:za,jący dokona zmian isiwtnvell 
lub innych uzupełnień, uzasadniających zmianę pier
wszeństwa, . wÓ<wc·za:s dla tych zmian i uzupęłni,ń 
pierwszeństwo liczy się dopiero od chwili ich zgł(1). 

".0:" ;- . 
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szenia. Dopuszcżalny jest także podział zgłoszenia 
lila główne i dodatkowe z odmiennem pierwszeń
stwem, względnie przyznanie dodatkowemu zastrze
żeniu pierwszeńistwa na podstawie zgłoszenia !Zagra-
nicznego. . . 

Art. 39. (1) Urząd Patentowy (wydział zgło
szeń) ma obowiązek zbadania, czy nie zachodzą 
prz~zkody z ari. Si w razie ich stwierdzenia odmó-
wi udzielenia patentu. . . 

. (~) , Urząd Patentowy (wydział zgłoszeń) nie 
ma obowiązku badania nowości wynalazku. Jednak, 
jeżeli przy badaniu zgłoszenia okaże się, że wynala
zek nie je~i nowy, Urząd odmówi udzielenia patentu. 
Odmowa udzielenia patentu me może nrustąpić pmed 
wypo,wiedzeniem się zgłaszającego, względnie przed 
upływem wyznaczonego mu w tym celu okresu. 

I (3) Jeżeli przy badaniu nasuną się Urzędowi 
uzasadnione wątpliJWOŚCI, czy .wynalazek zgłoszony 
ate wkraC'za w ~akres wynalazku, zostającego już 
pod ochroną :oiniejs1zego rozporządzenia, winien za
wi:adomić o tern z.głaszającego; może także zawi1ado
mić posiadacza prawa wcz:eśniejszego. Po oświad
częniusię zgłaszającego Urząd udzieli patentu lub 
04m6wl jego udzielenia w całoSci lub części, stoso
wnie do stanu. spraJwy. Udzidenie pat'en1tu, jako za
leżnego, może nastąpić tylko za zgodą zgłaszającego 
wvnalazek lub na podstawie orzeczenia Urzędu (wy-
dźiałll spraw spornych). , 

4) Urząd nie ma prawa odmówić udzielenia pa
tenitu dlatego, że uWlaża wynalazek za beżwarto-
~io:wy. · . 

.,. 

'Art. 40. Prezes Urz·ędu Patentowego ma pra
M'O w granicach · niniejszego rozporządzenia wyda
wa,ć szczegółowe instrukcje, dotyczące badania zgło
szeń w)rnala~ków orta:z długości okresów, wyznacza
nych przez ' Ur.ząd. 

:Art. 41. (1) Jeżeli badaniedop1"owad~i do 
uchwały pomyślnej, Urząd Patentowy (wydział zgło
szeń) wzywa zgłaszającego do uiszczenia kwoty, od
powiadającej · kosztom druku opisu wynalazku ,i ry
sunków. Po uiszc~eniu tej kwoty Urząd udziela pa
tentu i wciąga go do r1ejestru patentów; drukuj'e opis 
wynalazku wnuz z rysunk.:uni jako "op~s patentowy" j 

wydajezgłaszaj'ąoemu dokument, zwany patentem, 
pllZy dołączeniu jednego egzemplarza opisu patento
wego, a nadto ogłaJsza w ,.Wiadomościach Urzędu 
Patentowego" o udzieleniu patentu. 

. (2) Ni'ezlB.IStosowarue się w· , okresie ąt,eromie .. 
slęcznym do we1zwania, oznaczon~go w ustępie po
pmeclriim, będzie uw,ażane za cofnięcie zgłoszenia. 

, (3) W p,r,zypadkach, zasługujących na szczegól
ne uwzględnienie, jeżeli zgłaszający złoży ponadto 
dowód . niezamożności, Prezes Urzędu Patentowego 
może z.ezwolić iDa udzielenie patentu i wydrukowanie 
opisu patentowego przed uiszczę.niem .kwoty, odpo
wiadającej kosztom druku tego opisu, oraz udzielić co 
do z,wrotu wymienionych kosztów zwłoki najwyżej 
rocznej, Hc'ząc od dnia udzielenia patentu; w razie 
nieuiszczenia w tym ok:J:esie kwoty należnej z tytułu 
zwrotu kosztów druku opisu patentowego - patent 
gaśnile. Urząd może wstrzymać wydanie dokumentu, 
zwanego patentem. do czasu ui,szczenia należnej 
~W,Qty. ' . 

Art. 42, (1) Przeciwko odmowie udziJCleni'a pa .. 
tentu, jak r6wnież przeciwko uchwale, którą · ?gła .. 
szającego wezwano do usunięcia u-sterek, mOże on 
wni,eść odwoł<l.me do wydziału odwoławczego Urzę
du w ciągu dwóch miesięcy. 

. (2) Ograniczenie przez Urząd patentu do c.zę
ści zgłoszonego wynalazku uważa się za odmowne 
załatwienie podania w części. 

Art. 43. (1) Wynalazki, wchodzące · w. zakres 
obrony wojskowej Państwa, Urząd Patentowy wi
nien bezzwłocznie podać Ministerstwu Spraw Woj .. 
skowych do wiadomości. . . . 

(2) Jeżeli Ministerstwo Spraw Wojskowych ~a
wiadomi · Urząd PatenŁ-olwy, że zgłoszony wynalru>;elt 
(ust. 1) jest wynalazkiem nie zgłaszającego, lecz 6r
ganu podległego Ministesrtwu Spraw Wojskowych', 
wówczas Urząd Patentowy wstrzyma udzielenie pa
tentu do czasu rozstrzygnięcia przez właściwy sąd-
sporu o prawo do uzyskania patentu. , ,' . 

(3) Ministerstwo Spraw Wojskowych może żą
dać co do wynalazków, przez siebie przed udzłel~
nie?I 'P.at~;ntu nabytych, by patent udzielono jak~ 
"taJny . 

(4) P2.t,ent tajny należy wciągnąć do osobn~gó 
rejestru, dla publiczności nie dostępnego. Opisy wyńa
lazku i zastrzeżenia patentowe nie mOl!ą być dro
kiem ogłoszonej należy je przechowywać w osobnej 
Tejestraturze. . ' 

(5) Oprócz powyższych przypadków, każdy 
opis wynalazku jest jawny i dla każdego dostępny od 
chv;d'il~ IPo~ziięcfu przez wydział ·,zgłoszeń uchwałv: 
o u Zlę emu patentu. . 

, 'Art. 44. (1) Sprawy, należące do zakrelSu 'dzia-
ł:mia Urzędu Patentowego, a nie zasir'zeżone dl~ in~ 
nych wydziałów, załatwia wydz-iał zgłQszeń. . 

(2) W szczególności wydział zgłoszeń zarZądza 
'Wykl'eślenie patentu z rejestru z powodu nieuiszcze
nia opłaty -rocznej lub z powodu zrzeczeruą. się p'a
tentu przez właściciela, tudzież · zarejestrowanie 
zmian, dotyczących własności i innych praw rzeczo-
wych na patlencie. . 

Art: 45, Przeciwko uchwałonl wydziału zgło
szen, wydanym na podstawie art. 44, służy odwoła
ni,e do wydziałuodwoławdego w ci'1!~a dwóchmieoi 
sięcy. . 

B. U niewctżnienie pateniu. 

:Art. 46. (1) Skarga o unieważnienie patentu 
winna zawierać jasno określone żądanie, zwięzłe 
przedstawienie sprawy i wymieniet?ie środk6w do
wodowych. Dokumenty w skar'dze powołane 
mogą być do niej dołączone także w . odpisie nieu" 
wterzytelnionym. Oryginał lub odpis uwierzytelnio
ny złożyć należy, gdy zostan:ie dopusżczony dowó'd 
z tych dokume,ntów. 

(2) Do skargi dołącza się tyle odpisów skargi 
i załączników, ilu jest pozw..anych. ' ' , 

. Art. 47. (1) Po stwierdzeniu wa~nków for~ 
maJnych sk1argi Urząd Patentowy (wydział , spraJW 
spornych) zarządza doręczenie skatgi stronie pozwa- . 
nej i wyznacza jej okres przynajmniej trzydziesto~ 
dniowy do wnie'siewa piselnnej obrony. Skargę,~t6,.; 
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, rej br,ak formalnych warunków, wydział spraw spor
nych . odrzuci ' uchwalą. ,Powód przeciwko takiej 
uchwale moze wniesć w ciągu dwóch tygodni od
;wołanie do wydzIału odwoławczegd; wydział odwo
ławczy rozstrzyga je na posiedzeniu niejawnem bez 
iwyznaczania roz,prav,ry. ' 
, , (2) Do obrony p~scmnej dołącza ' się I~yle jej 
odpisów, ilu jest powodów. Co do dokumentów,na 
któI"e powołuje się pozwany, należy odpowiednio 
~tosować postanowienia art. 46 ust. 1. 

, Art. 48. (1) Po wniesieniu obrony, względnie 
po upływie okresu do jlej wniesienia, wydział spraw 
'sp01"nych wyznacza ustną rozprawę, a zarazem 
,w pierwszym przypadku zarządza doręC'zenie obrony 
stronie powodowej. ' , 
, (2) Rozprawa ustna odbywa się jawnie; pn,e
iWodniczący może dla ważnych przyczyn zarządzić 
~ajność rozprawy. 

(3) Niestawiennictwo stron do ustnej r0'zprawy 
Jrile pr~eszkadza przeprowadzeniu rozprruwy. ' 

(4) Wydzi'ał , spraw spornych może także 
uwzględnić okoHcznośd faktyczne, nie powołane 
przez strony, i dopuścić dowody, nie zgłoszone przez 
.strony. , 

, (5) 'Wydz~ał sprruw spornych może wezwać do 
rozprawy i przesłuchać, także pod przysięgą, świad
ków i znawc6w; mo~e, o ich przesłuchanie w~zrwać 
sądy. 

, (6) Z przebiegu rozprawy należy spisać proto
kół, zawierający treściwe prz1edstawienie twierdzeń 
:stron i wvniki dowod6w. ' 
, (7) ·Orzecz~n.ie, któr,e zawier"-ć winno także 
postanowienie o kosztach postępowania, wydaje wy
dział spraw spornych na piśmie, 

. ' Art. 49. Na wniosek pozwanego wydział spraw 
spornych nakaże powodowi, mieszkającemu lub ma
jącemu siedzibę zagranicą, a ni,e posiadającemu 
''W kraju ma'jątkti nieruchemego, złożyć kaucję na za
'bezpieczenie kosztów posŁępolWania - pod rygo
're!ll mniechania postępo'wania, chyba że konwencje 
mIędzynarodow'e lub 'Wzajemność Iwykluczają obo-

" ,wią'zek złożenia kaucji. 

, . Art. 50. Wniesieni.e skargi o unieważnienie pa
tentu, jako też orzeczenie, unieważniające patent, 
należy z urzędu ZJaznaczyć w rejestrze, a nadto orlZe
ozeni,e unieważniające ogł'o'sić w "Wiadomościach 
Urzędu Patentowego". . 

, Art. 51. Prz,eciwko or,zcozeruu, wydanemu 
przez wydział spraw Ispornych, ,strony, a także Pro
jmniJtorja Generalna mogą wnieść odwołanie do wv
~dzi~łu od,wo;ławczego Urzędu Patentowego w ciągu 
dwoch mIeSIęcy. ' 

. , Art. 52. Do postępowania odwoławczego sto
suje się odpowiednio przepisy art. 46 - 49; w postę
powaniu odwoławczem strony mogą przytaczać no
,we fakty i zgłaszać nowe dowody. 

c. Umorzenie palentu. 

:Art. 53. Do postępowania, wdrożonego skargą 
' o .umorzenie patentu, i do orzeczenia, wydanego skut
kIem skargi, stosuje się przepisy, określające po-

stępowanie w sporach o unieważnienie patentu 
(art. 46 - 52). . 

Art. 54. Urząd Pakntowy (wydział kontroli 
wykonywania wynalazków) może każdej chwili po la
tach trzech od udzielenia patentu zażadać od właści
ciel<l; wyka:zania, czy, w jaki sposób' i w jakim za
kreSIe wykonywa ohowiązkic, przewidziane wart. 13. 

. Art. 55. Właściciel każdego czasu po ' udzie
lemu mu pate~tu może zgłosić wniosek, aby Urząd 
P~t.entowy na Jego koszt stwierdził rozciągłość, w ja
~l<i!J wykonywa wynalazek hezpośrednio lub przez 
I?n~ .osoby, względnie istnienie ' przeszkód, uniemoż
hWIaJącyc,h .wykonywanie wynalazku (art. 13). W tym 
oe!u w~asClcIel .złoży Urzędo'wi Patentowemu (wy
dZiałOWI konhoh wykonywania wynalazkÓw) s:zcze
g~łowe spraw'ozdanie ze sposobu i rozmiarów, w ja
[uch wykonywa pa.tent, a gdyby patent nie był wy
konyw~ny . w rozciągłości, odpowiadającej zapotrze
bowamu wewnętrznemu, zda sprawę szczegółowo 
.z przyczyn, dla j:2.kkh nie odbywa się wykonywanie 
w przepisanej rozciągłości. Na okoliJczności faktycz
ne, przytoczone w sprawozdaniu, zgłosi dowody: 
przez powołanie się na świadków lub znawców zło-' 
ży wyciągi z ksiąg handlowych lub inne do~ody. 
Można. także złożyć w odp.is~e 'pmtokóły z sądowych: 
oględzm oraz przesłuchań świadków i znawców. 

. 'Art. 56. Wydział kontroli 'wykonywania wy-. 
~alazk~w bada te .sp~awozdania, w razie potrzeby 
ząda Ich uzupełmema, ewentualnie przesłuchuje 
świadków i znawców. 

:A..rt. Si.. Wydzia} kontroli wykonywanla wy
'nalazKow moze. wysłac swego refe'l"enta na mieJsce. 
Refe!J.1c?t . wydzla~u bada w. razie potrz,eby księgi 
przedsIębIOrstwa l korespondencje oraz przesłuchuje 
świadków.i znawców bez ich zaprzysięgania. 

. A~t •. 58. Z czynności powyższych . (art. 56 
1 57) spISUJe się protokół, który Urząd Patentowy za
chowa w swych aktach; odpisu udzieli na wniosek 
właśdcie!o,:,i patent~.l. ,!,rej~'strze patentów należy 
za~naczyc, 2le naJStąplło bad\l.me wykonywania wyna-

,lazku. Każdy może w obecności urzędnika Urzedu 
P~tentowego pr21eglądać protokół oj czynić zeń 'Od

. pISy. 
Art. 59. (1) Jeżeli przeprowradzone 'przez 

Urząd P~tentowy fwydział kontroli wykonywania 
~ynaIClizkoW') baclama uprawdopodobniły, że właści
CIel patentu, względnie licencjat nie wykonał óbo
wiązków wart. 13 wymienionych, Urząd udzieli ze
br~ny~h ma~erjałó~ Prokuratorji Generalnej, która, 
dZiałając w mtereSle publicznym, wniesie do Urzędu 
Patento,weg? (wydział sprćl:W spornych) skargę 
o umorzen~e patentu. \'VI razie przegrania sporu 
o umorzenie patentu z powodu niewykonywania wy
nalazku koszt jego ponies~e Skarb Państwa. 

(2) Sk?Xgę o umorzenie patentu z powodu nie
wykonywama wynalazku wnieść ' może , również każ .. 
da osoba interesowana. 

(3) .Wniesienie skargi o umorzenie patentu za
znacza SIę z urzędu w rejestrze patentów. 

(4) Dowód wykonania obowiazków wart. 13 
wymienionych, względhie dowód ok~liczności, uspra-
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wied1iwiajiJ,cych niewykonanie tych obowiązków, 
ciąży na pozwanym (wiaścicielu patentu). 

D. Inne spory przed Urzędem Patentowym. 

Art. 60. (1) Urząd Patentowy (wydział spraw 
spornych) j,est właściwy także (art . 46) dla na'stępu-
jących sporów: ' . 

, . a) jeżeli właściciel patentu albo zarc)cstrowa: 
nego wzoru użytkowego i:ąda w drodze skargI, 
by później zgłO!s,zony patent uznano jako zależny od 
jego wcześniejszego prawa (art. 7); . . 
, b) jeżeli ktoś żąda. w drodze skar~l ustalema, 
że produkcja, którą zamierza w przemyśle stooować, 
lub którą już stosuje, nie jest objęta wyłącznością 
wskazuneQo patentu (art. 32). 
, " 1 h . (2) DOI postępowania w pOlVlyŻSZYCll sporac 
stosuje się przepisy, określające postępowanie w spo
rach o unięważn:'cnie patentu (art. 46 - 52). Orze
c~enie, uznające ,,-ależność patentu, winIlo . . być 
z urzędu wpisane do rejostru i ogłos'zc\1]e w,,'J'/wdo
mościach Urzędu Patentowego". 

E. Wywłaszczenie paleniu. 

'Art. 61. Prawa patentowe mogą być w C'ało~d 
lub częściowo wywłaszczone alboograniczOti'chądi 
na rzecz Państwa, bądź na rzecz wolności przemy
słowej (art. 15). W obu przypadkach o wyvlłaszcze
nlU lub ograniczeniu stano'Vii Rada Ministrów na 
wttiosek ministra, właściwego ze względu na znacz'e
nie wywłasz,:;zenia 'dla danego działu adminisŁracj5 
pańs.two'wej. Ods·zkodowanie płaci Skarb Państwa. 

Art. ,62. W przypadku, przewidzianym wart. 61, 
Urząd Patentowy (wydział spraw spornych) w po
rozumieniu z Ministerstwem Skarbu stara się . ustalić 
wysokość wynagrodzenia przez ugodęż właścicie
lem patentu, <Ii gdyby ugoda nie doszła do skutk u, 
śam oznacza tymczasowo sumę wynagrodzeriia we
dług własneg,o ·uznania z uwzględ!lieniem uprzednich 
dochodzeń. Tak określoną sumę nalezy wypłacić 
właścidelowi paŁootu, a wówczas złozyć do depo
zytu s ądO'Wego , gdy na pat"<!nde ciążą prawa rz'eczo
we do rejestru wpisanie , a u pr'3.'vmieni nie godzą się 
na wypł?cenie · suniy właścicielowi patentu. W razie 
wywłaszczenia na l'zecz wolności przemysłowej nie 
uwzględnia się praw używacza uprzedniego i ~' uży-
waczy późniejszych (art. 9, 11 i 16), \ 

Art. 63. Z chwilą wypłacenia wła'ścicieIowi: 
ip.a:tentu o~tateczfliej lub tymczasowej sumy wynagro
dzetlia, albo złożenia tej sumy do depozytu sądowe
go wygasają dotychczasowe prawa na patencie i do 
patentu i albo patent przechodzi na własność Pań
stwa, albo wynalruzek staje si ę przedmiotem wolno
'ści przemvsłowej. W pierwszym przypadku Państwo 
może przejąć ciężary, ujawnione w' reje ~. trzeł przy
czem zmniejsza się odpowh~dni<> odszkodowan~e. 

Art. 64. Jeżeli właściciel patentu czuje się pó
krzywdzonym z powodu wysokości odszkodowariili, 
ustalOnego przez Urząd Patentowy (wydział spraw 
spornych). moze w ciągu trzydziestu dni ' żądać po
nownego ustalenia wysokości odszkodowania 'przez 
sąd okręgowy w Warszawie. Sąd ustala '· wysokość 
odszkodowania na podstawie materja,łu, dostarczo~ 

nego m~t przez Urząd PatęnŁowy, po przesłuchaniu 
przedstawiciela Ministerstwa Skarbu i właściciela 

. patentu, a w razie potrzeby po zasiągnięciu opinji 
znawców. Może · także wysłuchać opinij osób, mają .. 
cych jakiekolwiek prnwa na patencie, Orzeczenie są
dowe zapadt', w drodze postępowania w spra.wach 
niespo'rnych (art: 86). Od orzeczenia sądu okręgowe .. 
go strony mogą odwołać się do wyższy<::h instancyj 
sądowych trybem, wsl\azanym W ustawie postępo .. 
wania cywilnego. 

Art. 65. Na żądanie właściciela patentu luli 
innych osób, rzeczowo uprawnionych i do rejestrt\ 
wpisanych, sąd oznacza w postępowaniu niespornem 
(art. 86), jak suma złożona ma być podzielona mię~ 
dzy ()sQby, którym służy prawo do Qdszl~odówa.ni~ 
(art. 62). Od olr1zeczenia sądu okręgowego strony mo:' 
gą odwołać się do wyższych instancyj sądO\vych try ... 
bem, wskazanym w ustawie postępowania cywilnego. 

. ' Art. 66. Orzeczenie wywłaszczające winne) 
być z urzędu wpisane do rejestru i ogłoszone w "Wia ... 
domościach Urzędu Patentowego", 

F. Licencja przymusowa. 

Art, 67. (l) Na żądanie , właściciela patentu 
zależnego (art. '7 i 60 us:!. l al i na ewentualny wnio ... 
sek właściciela prawa wcześniejszego Urząd Paten ... 
towy (wydziej spraw spornych) orzeka według swo
bodnego uZl1Jania · po prze~łuchaniu stron, ·a w razie 
potrzeby i znawców, czy należy ustanowić licencię 
przymusową na rzecz właściciela patentu zaletnegQ, 
lub także licencję na rzecz właściciela prawa wcze ... 
śniejszego (art. 20, 23), a w braku dalszego porozu"i 
mienia stron oznacza warunki takich licencyj. 

(2) W ciągu dwóch miesięcy strony mQgą żą-1 
dać ponownego oznaczenia wys>okości wynagrodze .. 
nia za licencję przez sąd okręgowy w WarSzawie~ 
Orzeczenie zapada w drodze postępowania w wrn .. 
wach niespornych '(art. 86). Od orzeczenia sądu Qkrę
'gowego strony mdgą 'Odwołać się do wyilszych in: ... 
stancyj ' sądowych trybem, wskazanym w ustawte pOo! 
stępowania cywilnego. ' 

Art. 68. (1) W razie, gdy zdaniem właściciela: 
patentu zgłaszający się o licencję, przewidzianą 
wart. 13. u'st. 2, nie daje odpowiedpich gwarancyj, 
albo gdy co do warunków licencji nie nastąpiła zgoda 
między zgłaszającym się a właścicielem, Urząd Pa .. 
tentowy {wydział spl1aw spornych} rozstrzygnie naJ 
wniosek i'ednej ze stron bezz:włocznie, czy licencja 
ma być udzielona, a w razie twierdzącym ustali spor .. 
ne między stronami wa,runki; przyezem baczyć p'o .. 
winien, żeby przez O!dp'owi~dnie zastrzeżenia zabe~
pieczyć wykonywanie produkcji patentem okręślonej 
w rozmiarach lioencją przewidzianych. 

(2) Do uchwały, określającej wysokość wyna.; 
grodzenia , za licencję przymusową, stosuje się allala .. 
gicznie przepis art. 67 ust. 2. 

Art. 69. Uchwałę, ustanawiającą przymusow~ 
licencję lub odmawiającą jej ustanowienia, należy do
ręczyć interesowanym s!r1ónom. W ciągu dwóch mie4 
sięcy od dnia doręcr.1:eniauchwały dopuszczalne rest 
odwołanie do wydziału odwoławczego Ur2:ędu Pa" 
tentowego. Odwołanie ni'e może jednak dotyczyć wy~ 
sok ości wynagrodżema za ' korzystanie z IiCęllcji, 
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Art. 70. Przepisy art. 67 o postępowaniu przy 
ustanowieniu licencji przymus,owej st~uje się także 
do ' licencji przymusowej, przewidzianej wart. 17 
ust; 1. ' 

G. Skarga do Najwyższego Trybunału ~dministra ... 
, cyjnego. 

~rt. 71. Przeciwko orzeczeniom i uchwałom 
Urzędu Patentowego, o ile ulegają zaskarż'eniu dó 
Najwyżs:z.ego Trybunału Administracyjnego w myśl 
ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r, (obwieszczenie Pre
z,esa Rady Min~.trów z dnia 26 czerwca 1926 r., Dz. 
U. R. P. Nr. 68, poz. 400), może wnieść skargę także 
Prokura:t'orja Generalna , Rzeczypospolitej Polskiej 
w ' sprawach, w kt6rych rozpol"ządzenie niniejsze 
przewiduj,e jej współ~dział w interesie publicznym., 

11. Właściwość sqdów. 

~rt. 72. (1) Spory o ' prawa i roszczenia pry
watno-prawne, doiyczące patent6w, należą do wła
sdwości sądów, a zwłarslzcza: 

a) spory o właSDośćpatentu oraz inne p,rawa 
rzeczovY'e na patencie lub prawa do patentu (art. 
16 - 20); także Ispory o i'stnienie lub nidstnienie 
praw używaczy uprzednich i późniejszych (art. 9, 
11 i 16), ale nie spory z art. 60i 

, b) spory o l'OSlzczenia majątkowe (wydan~e 
zbogacenia, odszkodowanie), wynikające z unie
ważnienia lub umoTzenia pat entu, albo z uznania za
leżności patentu; 

c) spory o naruszenie, własności oraz innych 
praiw rzeczorwych na patencie i praw do patentu 
(art. 25, 26 i 28); 

d) sprawy, określone wart. 64, ' 67, ' 68 ust. 2 
i ,10. / . 

(2) Dla sporów o prawa i ro~szczenia prywatno
prawne, wymienione w ust. 1, właściwemi są sądy, 
któI1e orzekają w sprawach handlo'wych. 

, (3) Przy oznaczeniu właściwośCi miefsc.owej 
sądów, zależnej od miejsca zamieszkania pozwanego, 
należy, jeśli pozwanym jest posiadacz patentu za
mieszkały zagranicą, brać za podstawę miejsce za
mieszkania VI Polsce i'ego pełnomocnika (art. 36). 

Art. 73. Sprawy o przestępstwa, przewidziane 
wart. 27 i 34, należą do właściwości sądów okręgo
wych. ' , ,' 1 

Rdzclział VI. 
Opłaty. 

J\rt. 74. (1) Opłata przy ~głO'szeniu patentu 
{art 36} wynosi 35 zł. 

(2) Opłaty roC'zne wynolSizą: 
za rok pierwszy ••• ~ ~ 40 zł. 
za rok drugi. • • ~ • •• 60 zł. 
za rok trzeci .. ~ • • • ~ 80 ~ł. 
za rok czwarty. • • • •• 100 zł. 
:lit rok piąty • • li ~ ~ ~. 150 zł. 
za rok szósty • .' • ~ '. 200 zł. 
za rok siódmy ~ :~ • • ~ ' ~ ' 250 , zł. 
za rok ósmy . '. • • ~ j, ~OO zł. 
za rok dziewiąty. I. ~ ft ~ 4')0 zl. 
rza rok dziesiąty; & l ~ , I _ . " I ' 500 zł.; 

za r-ok jedenasty. ~ ,. li; ,. M 600 zł. ~ 
za rok dwunasty. ~ ~. ., 700 zł. 
za rok trzyn8lsty. ~ ~ .. ~ ~ 850 zł. 
za rok C'ztemrust)'i • ~ )1..1000 zł. 
Za rok piętnasty. ; • '. • '. 1150 zł. 
(3) Za udzielenie patentu dodatkowego należy, 

się oprócz opłaty przy :zgłoszeniu jednorazowa opla
ta 40 zł. zamia.lSt opłat rocznych. Odkąd patent sta';' 
nie się samoistnym, pobiern, się od niego zwykłe opła .. 
ty roczne, przewidziane od 'patentu głównego. 

Art. 75. (1) Opłaty roczne pi'erwszesą płatne' 
w pierwszym miesiącu po ogłoszeniu patentu 
w "Wiedomościach Urzędu Patentowego", d~lsze co
rocznie w dniu i miesiącu udzielenia patentu. 

(2) Jednakowoż można uiścić opłatę w ciągu 
s'ześciu miesjęcy po terminie płatności z gl'lzywną 
IW wys-okości 5% przy opłacie w pierwszym miesiącu, 
10% ~ w drugim, 15% - w trz.ecUn, 35% - w czwar .. 
tym, 65% - w piątym i 100% - w szóstym. ' 

(3) Uiszczanie opłat może nastąpić pr~ed tennr .. 
nem płatności. Jeżeli właściciel zrzeknie się paten
tu, jeieli patent zostanie unieważniony lub umorzo .. 
ny, zwraca się opłaty, uskutecznione przed termi .. 
nem. Opłaty za lata ubiegłe i za rok bieżący nie ule .. 
gają zwrotowi. ' 

Art. 76. Za wnioski o wciągnięcie do re'" 
iestru zmian, dotyczących praw rzeczowych oraz 
praw 'używaczy, wnoszone do wydziału zgłoszeń, 
uiszcza się po zł. 20j za odwołania od uchwał wy
działu zgłoszeń - pOI zł. 30j za wnioski i skargido. 
wydziału spraw spornych i za odwołania od jego 
orzeczeń oraz od uchwał wydziału kontroli wykony ... 
wania wynalazkÓtw - po zł. 60. 

Art. 77. (1) Od opłat powyż'szych (art. 74 ----' 
76) z.wolniony jest Skarb Państwa oraz związki ko
mun~lne: nie korzystają z tego zwolnienia zarówno 
pańśtwowe, jak i komunalne przedsiębiorstwa o od
rębnej osobowości prawnej. 

(2) Zgłaszający, który przedstawia dow6d nic
zamożności, może uzyskać według uznania Prezesa 
Urzędu Patentowego zwłokę w ui1szczeniu opłat rocz
nych za pierwsze trzy lata, poczem może byćzwol
ruony od tych opłat, jeżeli patent po upływie trzeci!'!
go roku zgaśnie z powodu nieuiszczenia czwartej 
o'pła-ty. 

Art. 78. Sposób uiszczania opłat, przewidzia .. 
nych w niniejszej części, ustali rozporządzenie Mi .. 
nistra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Mini
strem Skarbu. , 

R o z d zi a l VII. 
' Postlll.'1.olWieQla przej9dowe i międzynlat'oidowe. 

, , 

:Art. 79. (1) Prawla ze zgłosIzeń wynalazkow, 
oraz z patentów, które miały moc prawną w pal1-
stwa.ch zaborczych w chwili, gdy obszary, od tych 
pań,stw odłączone, weszły w skład R21eczypospoH
tej Polskiej, oraz prawa ze zgłoszeń i patentów, przy
wrócone lub wznowione w tych państwach trakta
tami i umowami międzypaństwo-wemi - pozostają 
w mocy na tych do Rzeczypospolitej Polskiej przy
łączonych obszarach pod warunkami, przewidziane .. 
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mi przez ustawy, na podstawie których istniały, ' tu
dzież przez traktaty i umowy międzypaństwowe. . 

(2) Prawa z ·takich pahmtów, mające mocna 
ziemiach R'ZIeczypospoIitcj' 'Polskiej (prawa 'dżielni
cowe), nie mogą w Polsce trwać dłuzej,riiżbY trwać 
mogły w państwie, w którem powstały. .•.. ". ~ 

(3) Unieważ!lienie, zgaśnięcie i umoirzeni~ pa
tentu w owem państwie powodują w ' zasadzi~' nłe
ważność i zgaśnięcie prawa dzielnicowe~o w Polsce. 
.Jednak mimo umor2lenia lub zgaśnięcia patentu 
szczepowego utrzymuje się prawo 'dzielnicowe 
VI Polsce w następujących przypadkach: . 

a} j'eż'eli . patent szczepowy wygasł sk utide !n 
nieu~szc'z'enia opłat, a w'łaścieid uiści , nato
miast opłaty za patent' dzielnicowy w Pol
sce według skali polskiej" ató najpóźniej 
w ciągu trzech miesięcy ód' wygaśnięcia pa-
tentu sz·c2lepm.':egoj . .. 

b) jeżeli właściciel pat.entu szczepowego zrzekł 
się go tylko w . państwie, wktorem patent 
powstałj . , , 

c) jeżeli patent szczepowy umorzony ,został 
w państwie, w którem go udzielono, z pOWó
du niewykonywania wynalązku. pomiinbze 
był wykonywany w czasie i 'rozmiarach, 
ustawą dla patentu szczepo'wego' pi~e'pisa:' 
nych, w dzile-!nicy do Poląki ' z o.wego : pań
stwa przyłączonej j prawo ' diielniCowe 
utrzymane wstanie w mocy i wtedy, " gdy 
wykonywanie . miało miejsce gclzię jndziej 
w Polsce, ale w rozmiarach; ninięjszeIX). roz
por,ządzeniem przepisanych (art. , 131j na 
tych 'podstawach właściciel "patentu " Uloże 
żądać w Urzędzie Patentowym ustalenia, tak
że w drodze sporu (wydział :Spra~ spornych), 
że jego prawo dzielnicowe ' nie . wygasło; 
skargę wniesie przeciwko Prokuratorji Ge
neralnej Rzeczypospolitej Polskiej, jako za
stępczyni interesu publkznegoj ' w każdym 
razie ponosi koszty sporUj . 

'd) jeżeli patent szczepoWy ul,~ł wywłasżcze-
niu. . . .. 

(4) Wyjątki, dotyczące utrzymania patentu, 
a przewidziane w przypadk!achb, c i d, mają zasto
sowanie, jeżeli właściciel patentu w' ciągu ' trzech 
miesięcy od wygaśnięcia, umorzeriia, względnie ' wy
właszczenia patentu szczepowego oświadczy w"Urzę
dzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiei, że pra
gnie nadal utrzymać prawo dzielnicowe i . uiszczać 
będzie opłaty według skali polskiej. 

(5) Pl'<lIWO dzielnicowe można w Polsce _~nie
ważnić w drodze postępowania, niniejszem rozpo
rządzeniem przepisanego, . jeżeli za<;:hodzą we.runki 
unie\vażnienia patentu szczepowego, oparte na, usta-
w'je, której patent ten pocUega. . 

(6) Prawo z p~tentu dzielni<;:owego może .: ulec 
wywłaszczeniu według przepisów niniejszego . roz-
porządzenia. .' . . ., 

Art. 80. (1) Celem stwierdzenia prawa dziel
nicowego w wysŁawionym przez UrządPaterttowy 
dokumencie, z!wanym patentem dzielnicowym, wła
tciciel prawa dzielnicowego zgłosi swe p.rawaw wy
dziale zgłoszeń Urżędu Patentowego i złoży do.wody 
istnienia patentuszcz.epowego., Wydział :z;głosz~ń ,po 

stwierdzeniu, iż istnieją warunki, artykułempoprzed
nim przepi,sane, zarejestruje prawo dzielnicowe, jako 
patent dzielnicowy, w osobnym rejestrze patentów 
dzielnicowych i wyda zgIaszającemu tak zwany pa
te~t dzielnioowy. Ogłos,zeniedrukiem patentu dziel
nicowego nastąpi ~na wyraźhe żetdanie . zgłaszającego 
i tylko po uprzedniem złożeniu lub zabezpieczeniu 
kosztów druku. .... . ". 

(2) . Do orzekania d .istnieniu ' pra via dzielnico
w~-go 'na podstaw1e artykułu': poprzedniego · jesC,y.ł~
ściwy wyłącznie Urząd Patentowy. ' . . ', l ' 

(3JKorżyśŁający z prawa dziielnicovie~o moŻe 
żądać ochrony -przeciw naruszeniu (art. 25, 26,27 
i 28)jedyni'e na podstawie ' patentu dzielnicowego. ' ' 

Art. 81. Aczkolwiek właściciel patentu dziel
nkowegouzyskał patent na cą.łą Polskę, jego patent 
~zielnicowy utrzymuj·e nadaJ moc praw;ną do cZ,asu 
określonego wart. 79. . 

Art. 82. Przywrócenie lub wiriowi'ertie praw 
ze zgłoiśzeń i patentów przez traktaty i umowy mię
dzypań'3hvowe nie uwłacz,a: prawom osób trzecit'lh, 
które korzystały z wynalazku VI ' cZ'.łsie lub miejscu, 
kiedy lub gdzLe p<lJtent nieobQlWiązywa,ł. Prawa te 
nale~y ocenią.ć V{edług analogii pra.wa używac,za 
uprzedniego ' (art. 9). ' ' 

, Ąr~~ 83 . . Rozporządz~nie ' t;lhiiejsze ' nie u~hybia 
prawom pierwszeństwa, uzasadnionym w traktata.Ch 
i umowach międzypaii.stwow'ych,' ., ' . ' ' ,~ 

Att. 84. Jeżeli ' patent został .11dzielony przed 
w~jściem ' w życie ninrejszego tozporząd~enia, ()'kre~ 
trzyldni z art 13 ust. lniemoż"e upłyną,ć wcześniej, 
niż z upływem dwóch mieiSięcyod wejścia wżycie 
niniejszego rozporządzenia. " 

Alt. 85; (1) Do CZaf,U wydania w Polsce jedno
litych przepisów k'arnych: 

. a) z~miast aresztu ponad sześć tygodni należy 
na obszarze,na którym obowiązuje kodeks ' 'karny 
z 1871 r., wymierzać karę więzienia; 

. b) uprawniony do' skargi o przestępstwo z art. 
27 traci prawo to po upływie sześciu miesięcy od cza.;, 
sti, kiedy dowiedział się o popełnieniu czynu i o OSO'

bie sprawcyj 
c) nie ' mo~na z po,vbdu przestępstw z art 27 

i 34: , ; , 
l) wdrożyć postępowania karnego, jeżeli ' Qd 

popefri~enia czynu upłynęło lat trzy; 
2) wydać wyrokusk'azuiącegó;, jeŻJeH od p.o-

pełnienia czynu upłynęło lat sześć; . 
.3) wykonać wyroku skazującego, }jeżeli ód je~ 

go uprawomocnienia się upłynęło lat dzie-
~~ . . . 

(~) Do hi,egu przedawnienia (l, 2,3) me wliCza 
się okresu, przez który z powodów ustawowych nie 
moina było postępol\vania karnego wdrożyć lub wpro
wadzić albo ;k,ary wykQnać. ; '. , 

Art. 86. Do czasu wydania w' Pol-sce jednoli .. 
tych przepi,sów o postępowaniu w sprawa:::h nie ... 
spornych należy w sprawach, prżewidzianych wart. 
64, 65 i 67', stosować obowiązujący w b.zaborze ro
syjskim odpowiedni tryb postępowariia '(postępowa-
nieinoydelllalnę). . ' 
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CZ Ę ś ć II. 

o wzorach u'żytkowych i zdobniczych. 

Rozdzi~ał I. 
,P~wstaDie " prawa, ograni~zcniejego mocY"unie~ażnieaie, wy

.. gaśnięcie, umorzenie- i wywłaszczenie. . 

. Art. 87. (1) Przez zarejestrowąnie wzoru po
wstaje prawo wyłącznego korzystania w sposób prz.e
mysłówy i handlowy .znowej pa.staci prz'edmiotu, 
1,ljawnionej w tym wzorze, a występującej w · kształ
cie, w rysunku, w barwie lub wmaterjale przedmio
tu. Prawo rQzciąga . się na . cały obszar Rz.ecz.ypospo
litej Polskiej i trwa przez lat dziesięć od dnia zarzą
dzenia rejestracji wzoru. 

:.' l2} Jeżeli nowa.ść postaci ma ' na celu · podnie
sienie pożytku, wzór nazywa się użytkowym, jeżeli 
zmierza do celów artystycznych - nazywa się wzo-
rem zdobniczym. . . 

(3) Prawo z -rejestracji wzoru zdobniczego 
ó:granicza się do przedmiotów .tego rodzaju, dla któ
ry.ch zgłoszenie naJstąpilo. ; " 

Art. 88. Dorejesfrowania . wzoróW powołany 
jesl UrządPaltentowy Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 89. Kto prawidłowo zgłosił do opat.ento
wania wynalazek, nadający się ' w myśl niniejszego 
rozpo~ządzenia i dó ' ochr'onyjako wzór użytkowy, 
może, także i po uzyskaniu patentu, zrzec się paten
t~, . a równoG'ześnie ;::głosić ten sam wynalazek do za
rejęs,trowarua jako-wzór użytlw~y z pierwszeństwem 
w:zqru od dąty zgłl?szenia pateptowe~o. Czas trwa
nia ochrony wzoru liczy się od udzielen,iapatentu, 
jeżeli patent był już udzielony. 

Art. 90. (1) Ważną jest tylko rejestracja wzo-
rów nowych. . 

(2) Nie uważa się wzon za nowy, jeżeli w cza
sie zgłoszenia go w urzędzie Patentowym b.ył już 
w . ilstotnych lSIWych znamionach - przy wzorach 
zdobniczych VI zastosowaniu do przedmiotów teg~ ro
dzaju - opublikowany, albo na ziemiach, które we
szły w skład Polski, stosowa:ny lub na widok pu
hUczny wystawiony w sposób o tyle jasny i jawny, 
że znawca mógł go VI przemyślle stOlsować. 

(3) Jednak uprzednia publikacja lub jawne sto
sowanie wzoru nie są przeszkodą do .,qz;yskania jego 
rejestracji, jeżeli nastąpiły po wys.tawieniu wzoru 
w Polsce JlIa publicznej wystawie, dla której przy
znano tę ulgę rozporządzeniem Ministra Przemysłu 
i Handlu, zgłosz,enie zaś wzoru nastąpiło przed upły
wem sześciu miesięcy od daty wystawienia. Pod te
mi warunkami nie jest przeszkodą do uzyskania re
jestracji wzoru ani samo wystawienie, ani inne po 
dacie wvstawienia dokonane W Urzędzie Patento-
wymzgłoszenie. . 

(4) To samo odnosi się do wys.faw w innych 
krajach, należących do międzynarodowego Związku 
ochrony własności przemYlsłowej, jeżeli prawQ to zo
stlało im przyznane na podstawie we,wnętrznego usta
wodawstwa danego kraju. Urząd PatentIQ/Wymoite 
żądać dowodu tożsamości przedmiotu wystawionego 
z przedmiotem zgloszenia ,oraz dowodu daty i miejsca 
:wystawieni·a w sposób, jaki określlIozporządzenJr~ 

Ministra Przemysłu i H~dlu. Okres .sześciomiesięcz
ny (ust . . 3) !łi~ przedłuża okresu dwunastomiesięcz
ne~ -:- wz~stos,ow,aniu do wzorów zdobniczych 
sześciomiei$i~C'zn:ego ,.,- określonego wart. 96 ust. 
2 i 3; jednak, jeżeli wzór wystawiono przed pierwol
nem zgłoszeniem zagramczn,em, ~;łużąc,em . zapodsŁa,.. 
wę prawa pierws~eństwa, Urząd Patentowy może 
przyznać prawo pierwszeństwa od daty wystawieni,a 
wzoru. . ' . ' .. ' 

,(5) W stosunku do obywateli państw, tworzących ' 
międ;;:ynarodowy Związek ochrony własności prze
mysłowej, tudzie~ obywateli państw, nie należących 
wprawdzie . do Związku, ale zamieszkałych lub po
siadających rzeczy:wis,tle i poważne przedsiębiorstwa 
przemysłoW!e lub handlowe na obszarze jednego 
z pąńshv z')A'iązkowych, uprzednia publikacja i jaw
ne stosow~nie . wzoru nic ,stanowią przes zkody do 
uzyskania jego rejestracji, jeżeli obywatelom tym słu
żyprawo pierwszeństwa w myśl art. 96 ust. 2 i 3, 
a ]?llblikacja, lub jawne stosowarie nastąpiło po piel'
wotriem zgłoszeniu. 

(6) Jeżeli skutkiem zgbslzcnia dokonanego za
granicą ogłoszono urzędowy opis patentu (druk pa
tentowy),ogłOiszenie to nie stanowi w cią~u sześciu 
miesięcy _ Hrzeszkody do zarejestrowania wzoru na 
rzęcz . Młaszając;ego wzór lub j.ego następcy praw
nego. Postanowienie to stosuje się vvyłącznie do oby
wate.ą 'państw, które przyznają wzajemność obywa. 
telom polskim. . 

; Art. 91. Prawo z rejestracji wzoru nie jes~ 
ważne ' 0 tyle, o ile wzó~ o takich samych is-Łotnycll 
znl:>.mlonach-'-- przy wzorach zdobniczych w zastoso
waniu do, przedmiotów tego rodzaju - był już piel'. 
Wlej zgłoszony w Polsce do rejestracji lub opatento
wania, a ' zgłOszenie doprowadziło do zareieslrowa~ 
nia Vi'ZOru lub udzielenia patentu. 

'Art. 92. Wyłącza się od rejestracji wzory, któ
re naruszają prawa pewnych osób (np. do wizerunku) 
lub w ogólności sprzeczne są z obowiązującem pra
wem al1;>o ' dobremi obyczajami, tudzież pomysły, 
które ' oczywiśCie nie nadają się do zastosowania 
w przemyśle. 

, Art, 93. Rejestracja wzoru zdobniczego nie 
p02;ąawia twórcy dzieła, pozostającego pod ochroną 
prawa . ilu-torskiego, możności dochodzenia tego pra
wa , prżeci~k{) . posia~aczowi prawa z ..: re}estrącH 
wzoru. 

Art. 94. Z prawa, powstałego przez rejestrację 
wzoru, którego stosowanie wkraczałoby w zakres 
wyłączności jeszcze obowiązującego prawa autorskie
go lub patentowego albo wcżeśniej zarejestrowane
gowzoru, ' można korzystać tylko za zezwoleniem 
(licencją) właściciela wcześniejszego prawa (wzór za
leżny). Po wygaśnięciu .wczesniejsezgo prawa wzór 
zależny zamienia się na niezależny. . 

Art. 95 •. (1) Prawo z rejestracji wzoru nie ma 
mocy przeciw osobom, które przed zgłoszeniem wzo
ru .w Urzędzie Patentowym stosowały ~ona zie
miach, nale,tących obecnie do Polski, w dobrej wie-
rze. > 

(2) Osobom tym służy nadal prawo korzysta
nia z wzoru (pra~o używacza uprzednie~o) w roz
ciągłości, w jakiej z niego . korzystały. Prawo to jest 
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~ciśle związane z przedsiębiorstwem i bez niegó nie 
może być na nikogo przenieSIOne. Należy je wpisac 
do rejestru na wniosek używacza,' jeżeli zoatało 
stwierdZIone dokumentem publicznym lub dokumen
tem prywatnym, w którym oZnaczono przedsiębior
'litwo, a na którym podpi,s właściciela wzoru tareje
strcwanego został uwierzytelniony sądownie lub no..; 
!Łarjalnie. 

Art. 96. (l) Pierwszeństwo prawa z rejestra
tji wzoru liczy się od chwili zgłoszenia wzoru 
Vi Urzędzie Patentowym. 

(2) Kto prawidłowo wniósł podanie o udziele
nie patentu lub zarejeslrowanie wzoru użytkowego 
'!N· jednem z państw, należących do międzynarodo
;wego Związku ochrony własności przemysłowej ,. lub 
jego prawny następca, będzie korzystał przy 
zgłoszeniu wzoru użytkowego w Polsce - z zastrze
żeniem praw osób trzecich - z prawa pierwszeń· 
stwa zgłoszeniem zagramcznem uzasadnionego, je
żeli wniesie do Urzędu Patentowego podanie o za
rejestrowanie wzoru w ciągu dwunastu mieisięcy od 
'daty pierwotnego zgłoszenia zagraniczn~~o, to je.st 
najpóźniej w dniu i miesiącu, odpowiadającym daCie 
pierwotnego zgło'szenia, a jeżeli dzień ten jest wol
ny od zajęć w Urzędzie Patentowym - w najbliż
szym dniu czynności Urzędu. 

(3) Zgłosz'enie w jednem z państw zwi~zkowy~h 
,wzoru zdobniczego uprawnia do korzystania z prawa 
pierwszeństwa tylko przy zgłoc;zeniu w Polsce wzo
ru zdobniczego, jeżeli podanie o zarejestrowanie 
wzoru wniesione będzie do Urzędu Patentowego 
,w ciągu sześciu miesięcy od daty pierwotnego zgło
szenia zagranicznego. • 

Art. 97. (1) Rejestracja wzoru będzie unie- ' 
!Wntniona o tyle, o ile przy jej dokonaniu brakowah 
:warunków prawnych art. 90, 91 i 92. 

(2) Posiadacz prawa z wzoru nieważnie zare
jestrowanego, który o nieważności wiedział lub mu
siał wiedzieć, odpowiada za szkodę zrządzoną i~ 
nym osobom ze' swej winy. 

(3) Posiadacz prawa z wzoru, zarejestrowa
nego nieważnie według art. 91, winien w każdym ra
zie wydać niesłuszne zbogacenie z trzech lat ostat
nich właścicielowi wcześniejszego prawa. 

(4) W przypadku unieważnienia r,ejesŁracji 
wzoru w myśl art. 91 ci, którzy nabyli pod ważnym 
tytułem i VI dobrej wierze prawa z zarejestrowanego 
nieważnie wmru i, wykonywaH je przez rok w dobrej 
wierze, mają prawo do dalszego ich wykonywania 
w rozciągłości, w jakiej je wykonywali w chwili 
wniesienia skargi o unieważnienie (używacze póź
niejsi), przyczem płacić winni właścicielowi prawa 
wcześniejszego odpowiednie należności licencyjne, 
które w braku porozumienia stron oznaczy sąd we
dług własnego uznania. Prawa tych używaczy zwią

'zane są z przedsiębiorstwem, w którem wzór wyko
nywano, i tylko razem z niem mogą być na inne oso
by przeniesione. Wpisywanie tych praw do rejestru 
podlega przepisom o wpisywaniu licencyj (att. 106 
i 108). 

Art 98. Prawo z rejestracji wzoru gaśnie, 
jeżeli: 

a) opłata za bieżący okres zalega ponad sześć 
mie:sięcYi 

hl właściciel wzoru zarejestrowanego zrzeka: 
się go pIsemnie lub do protokółu wobec 
Urzędu Patentowego za zgodą rzeczQwo 
uprawnionych; nie potrzeba zgody używa..; 
CZy uprzednich i późniejszych; , 

c) wywłaszczono prawo z rejestracji wzoru 
w interesie wolności przemysłowej. I 

J\.rt. 99. (1) Właściciel zarejestrowanego wio .. 
tu użytkowego obowią~ai1y jest najpóźniej po upły
wie lat trzech od rejestracji wzoru do wykonywania 
w Polsce w sposób wytwórczy prawa z tego wzoru, 
jeżeu zapotrzeoowanie wewnętrzne uzasadnia pro
dukcję krajową -. a to w takiej rozciągłości, jaka 
w przybliżeniu pokryć zdoła zapotrzebowanie wc .. 
wnętrzne. , " 

(2) .JeŻeli sam tego obo'wiązku nie wykonywa. 
p()W}nien po upływie lat trzech od rejestracji wzoru 
ogłosić w trzech najbliższych zeszytach "Wiadomo
ści Urzędu Patentowego" o gotowości udzieleiiia li ... 
cencyj zgłaszającym się o nie . osobom, dającym od
powiednie gwarancje. Pod warunkami wart. 154 
Wlskazanemi licencja będzie udzielona (licencja przy-l 
musoiWa). . 

(3) Jeżeli , z jakichkolwiek powodów licencja' 
nie została udzielona, albo jeżeli licencjaci nie wy
konywają w sposób wytwórcy prawa z rejestracji 
wzoru użytkowego w rozciągłości , pokrywającej 
w przybliżeniu zapotrzebowanie wewnętrzne, a za
potrzebowanie to w przeważnej części pokrywane 
bywa produkcją zag~aniczną, wówczas skutkiem 
skargi, dopuszczalriej po upływie roku piątego od 
zarejestrowania wzoru użytkowego, Urząd Patento .. 
wy (wydział spraw spornych) umorzy prawo zreje __ ' 
stracji wzoru. . 

(4) Umorz,enie Iskutkiem sk!argi nastąpi takź0 
później, jeżeli właściciel lub inne przez niego upo~ 
ważnione osoby nie wykonywały w Polsce w sposób 
wytwórczy prawa z rejestracji wzoru użytkowego 
w rozciągłości przepisanej, a zapotrzebowanie we
wnętrzne pokrywane było w przeważnej części 'przez 
produkcję z,agraniczną. Umorzenie nie nastąpi , je
żeli w chwili wniesienia skargi prawo z wzoru było 
w sposób wytwórczy wykonywane w Polsce w prze_ 
pisanej rozciągłości. ' 

(5) Jeżeli w sporze o umorzenie prawa z reje
stracji wzoru użytkowego, uzasadnionym brakiem 
wykonywania w sposób wytwórczy tego praWIl 
w Polsce w przepisanej rozciągłości, właściciel wzo
ru zdóła wykazać, że jedynie z powodu przeszkód 
wyjątkowych i priyczyn nader ważnych zapotrzebo
wanie wewnętrzne nie było pokrywane przez 
produkcję krajową, wówczas Urząd Patentowy (wy
dział spraw spornych) wstrzyma dalsze postę p()'wa
me proce.sorvre aż do terminu przez siebie określo
nego; a w takim razie wlaściciel zapobieR'nie umo
rzeniu pf'i'.wa z wzoru, j eżeli w pos t~powaniu, po 
upływie oznaczonego terminu z urzędu lub na wnio
sek powoda podjętem, wykaże, że w międzyczasie 
sarn lub przez inne osoby JUŻ rozpoczął wykonywa
nie w ~posób wytwórczy spornego prawa w rozCią
głości, jaka w przybliżeniu pokrywać zdoła zapotrze
bowanie 'w0Wnęh"zne. , 

Art. 100. Przepisy art. 99 nie maia zastoso .. 
wa:nia do zarejestrowany.:h wzórów użytkowych, hę" 
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Qa,cych własnością Państwa lub przedsiębiorstw pań-
lS'lwowych () C'drębnej osobowości p'ra wnei. ' 

Art. 101. Prawo ż rejestracji wzoru użytko
wego mOże być wywłaszczone ze wzgh:du na dobro 
publiczne za odszkodowaniem; prawo z rejestracji , 
wzoru nie gaśni,e przez wywłaszcz'enie, które nastą
piło na rzecz Państwa, a nie w interesie wolności 
przemysłowej (art. 147 - 152). 

Rozdział II. 
Własność i mne prawa rzecZOIwe lila wzorze zarcjesl.rOTW8II\ym. 

Art 102. (1) Tylko twórca wzoru lub jego 
prawny następca ma prawo do uzyskania rejestracji 
wzoru. W braku dorwodu przeciwnego za twórcę 
w.zoru lub jego następcę prawnego uważa się tego, 
kto pierwszy zgłosił wzór do zarejestrowania. 

(2) Jeżeli osoba nieuprawniona zgłosiła wzór 
do zarejestrowania lub uzyskała jego rejestrację, 
twórca tego wzoru lub jego prawny następca może 
zażądać, aby wzór został na jego rzecz zarejestrowa
ny lub na niego przeniesiony, powlni.en jednak terau, 
kto zgłosił 'wzór lub jego rejestrację uz,yskał, zv-,rócić 
koszty zgłoszenia, względnie uzyskania rejestracji 
wzoru, jakie sam musiałby ponieść . Co do roszczeń 
o wynagrodzenie szkody, o wydanie zbogacenia 

i o utrzymanie praw, nabytych w dobrej wierze -
mają zastosowanie przepisy art. 97, ust. 2, 3 i 4, z od
powiedniemi zmianami. 

Art. 103. (1) Pracownik, zajęŁy w przedsiębior
stwie (także w zakładzie państwowym)" ma pra
wo do uzyskania rejestracji na podstawie wzoru, 
stworzonego prze~ siebie w tern przedsiębiorstwie. 
Prawa tego nie może on być pozbawiony, chyba że 
zawarł z pracodawcą umowę o pracę nad tworze
'nietn wzorów. Jednak pracodawca ma prawo do wy-:
konywania w sposób wytwórczy prawa z rejestracji 
wzoru na podstawie licencji, która w razie braku 
żgody właściciela wzoru zarei,estrowanego może być 
uzyskana w drodze przymusowej (art. 106), jeżeli po
mysł leży w zakresie produkcji przedsiębiorstwa. 

(2) Gdy z pracownikiem zawarto umowę o pra
cę nad tworzeniem wzorów, prawo do uzyskania 
rej.~stTacji wzoru służy pracodawcy, jeżeli inaczej 
nie zastrzeżono w umowie. Jednakże w razie, gdy 
wvnagrod2'enie w umowie ustanowione okaże się 
rażąco niskiem w stosunku do korzyści, osiągniętych 
przl'z pracodawcę dzięki temu pomysłowi, pracow
nik może żądać godziwego podwyżs~e:nia wynagro
dz,enia. 

(3) Nieważny jest układ, pozbawiający twórcę 
wzoru prawa występowania w tym ' charakterze. 

Att. 104. Wspólna praca twórcza kilku osób 
nad wzorem stwarza wspólne ich prawo do uzyska-
nia jego rejestracji. ' 

Art. 105. (1) Własność wzoruzareiCstrowane
~o moze przechodzić w całości lub częściowo w dro
du dziedziczenia albo zapisu. Spadkohierca lub za
pjcmbietca powinien nabycie prawa własności zgło-
sić do rejestru wzorów. . > , 

(2) Prawo to można również w całośCi lub czę
ściowo przenieść na inną os obę przez umowę hl.ię
dzv żyjącymi Przeniesienie prawa wymaga dla sVJej 
ważności wobec Urzędu Patentowe~o i osób :trze· 

cich wpisania do rejestru wzorów, które może na
stapić tylko na podstawIle dokumen.tu publicznego 
.vlbc dokumentu pryw3.tnego, na którym podpis 
zbvv/cy jest notarjalni.e lub sądownie uwierzy tel .. 
nicny. . ' 

(3) Współwłasność wzoru zarejestrowanego, 
ocenia się według przepisów prawa cywilnego, z tem 
jednak zastrzeżeniem, że każdy z współwłaścicieLi 
wzuru ma prawo śClg:ania narUSZleil bez upoważnie
nia ze strony pozostałych współwłaścicidi, jeżeli 
inacźej nie żastrzeżono w umowie. 

Art. 106. (1) :Prawo wykonywania w części 
lub w całości praw z obcego wzoru zarejestrowane
go nabywa się prz,ez umowę (licencja dobrowolna) 
lub na podstawie orzeczenia Urzędu Patentowego 
(licencja przymusowa). ' , 

(2) licenCja uZ:łsadnia praw,o rzeczowe na rzecż 
licencjata, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w:tO" 
rów ' (art. 105); jeż eli licencja związana jest z przed
siębiorstwem, może tylko razem z niem przejść na 
inne osoby. . ~ 

Art. 107. Do ważno'ści umów, wymienionycH 
wart. 105 i .106, wymaga się formy pisemnej. 

Art. 108. (1) Nabywca przedsięhiorstwa, z kM .. 
rem związana jeist licencja, nie może dochodzić praw 
z licencji przeciw osobom trzecim w imieniu wła
snem, dopóki nie uzyska wpisu przeniesienia licen
cji do re jestru wzorÓ,v. Wpis te nas tąpi na podsta
w ie dokumentu publicznego alba dokumentu prywat
nego , wykazującego tytuł nabycia, na którym pod
pis zbywcy jest uwierzytelniony . sądownie lub nota .. 
rj alnie. Dopóki nabywca przedsiębiorstwa nie po .. 
stawi wniosku o wpis, urzędowe zawiadomienia, je
go praw dotyczące, będą doręcz'ane ze skutkiem 
przeciwko niemu jego prawozbvwcy lub tej!oż dzie. 
dzicom. ' 

• (2) Te same przepisy stosować należy do prze
noszenia innych praw, z przedsiębiorstwem złącza .. 
nych, a do rej estru wpisanych (art. 97 i 102). 

. , Art. Hl9. (1) Właściciel zależnego wzoru użyt~ . 
kowego może zażądać przymusowej licencji na wy .. 
konywanie wcześniejszego . prawa patentowego lub 
wczesniejszego prawa z rejestracji wzoru użytkowe
go, j-eżeli jego wzór ma dla przemysłu znaczenie do .. 
niosłe, wszakże dopiero po upływie lat trzech od usta
nowienia prawa wcześniejszego. Udzielenie takiej li
cencji przymusowej uprawnia właściciela wcześniej. 
szego prawa patentowego lub wcześniejszego prawa 
z wzoru do żądania licencji na wykonywanie prawa 
zależnego o tyle, o ile to jest wskazane potrzebą rów
nych warunków obopólnej konkurencji. 

(2) Licencja przymusowa gaśnie po roku, jeżeli 
licencjat nie korzystał z niej do tego czasu, i nie mo
że on jej ponownie żądać. 

Art. 110.(1) Skaq~i o własność wzoru zareje:
strowanego, o uznanie zależności wzoru, o zastaw 
i inne prawa rzeczowe na wzorze zarejestrowanym 
(także o prawa używaczy), tudzież o wszelkie licęncje 
mają być zaznaczone (zaznaczenie sporu) w rejestrze 
wzorów na wniosek osoby, która skargę wniosła. 

(21 Powyższe zaznaczenia sporu mają ten sku
-lek, że orzecz"nia w 5porze zapadłe mają moc praw
ną także przeciw osobie, która po zaznaczeniu nabę-· 



871 Dziennik Ustaw. Poz. 384. Nr. 39. 

CIzie jakieś prawa na wzorze zarejestrowanym lub do 
wzoru zarejestrowanego. 

R o z d z i a ł III. 
Ochrona praw z rejestracji wzoru. 

Art 111. (1) Kto w wykonywaniu przemysłu 
lub handiu bezprawnie wkracza w zakres wyłączności 
z zarejestrowania wzoru wynikającej, lub w, inny spo
sób niez~odny z prawem lubdobremi obyczajami wy
rządza szkodę osobie z zarejestrowanego wzoru upra
wnionej, winien zaprzestać naruszenia, wydać niesłu
szne zbogacenie z trzech lat ostatnic,h, a nadto, je
żeli działanie jego było wywołane złym zamiarem lub 
oczywisŁem niedbalstwem, wynagrodzić wszelką szko
dę uprawnionemu i dać mu zadośćuczynienie za krzy
wdy osobistej natury przez ogłoszenie wyroku 
w dziennikach, przez odpowiednią deklarację publicz
ną, w razie naruszenia umyślnego przez ' zapłatę po
kutnego. Zamiast wymienionych majątkowych świad
czeń pokrzywdzony , może zażądać ryczałtowej sumy 
pieniężnej; nie przekraczającej 10.000 zł.; sumę tą 
oznaC?;y sąd według własnego uznania., 

(2) Roszcżeniaz powodu naruszenia praw z re
jestracji wzoru ulegają przedawnieniu trzyletniemu; 
Które liczy się co do każdego czynu bezprawnego od
'dzielnie. 

Art. 112. (1) Jeżeli pozwany przez skargę 
z artykułu poprzedniego zarzuci, że prawo z rejestra
cji wzoru nie istnieje, sąd może przerwać postępowa
nie procesowe aż do rozstrzygnięcia sporu w tym 
przedmiocie przez Urząd Patentowy, przyczem ozna
czy termin, do którego skarga ma być do Urzędu Pa
tentowego wniesiona. Jeżeli skarga riie zostanie w tynl 
terminie wniesiona, lub nie będzie popierana, 'albo 
Urząd Patentowy orzeknie, że prawo z rejestracji 
wzoru w chwili wniesienia skargi przed sądem istnia
ło, sąd na. wniosek podejmie postępowanie proce- , 
sowe. • 

(2) Zarówno w przypadku przerwy postępowa
nia niniejszym artykułem przewidzianej, jak i w in
nych przypadkach w toku postępowania sądowego 
o naruszenie prawa z rejestracji wzoru, sąd w drodze 
zarządzeń tymczasowych (zabezpieczeń powództwa) 
może wydać zakaz dalszego wkraczania przez pozwa
nego w wyłączność z zarejestrowania wzoru wynika
jącą, wprowadzić sądowy zarząd przedsiębiorstwa, 
należącego do pozwanego, polecić przechowanie na
rzędzi i wytworów i t. p. 

Art. 113. (1) Kto w wykonywaniu przemysłu 
lub handlu umyślnie wkracza bezprawnie w zakres 
wyłącznOści z zarejestrowania wzoru wynikającej, 
albo przywłaszcza sobie prawo do uzyskania rejestra
cji wzoru, ulega karze grzywny do 50.000 zł. lub are
sz~u do czt2rech miesięcy, albo obu karom łącznie. 

(2) Ściganie odbywa się z oskarżenia prywat~ 
nego, wniesionego przez osoby uprawnione do po
wództwa, 

. (3) Sąd karny może również orzekać o wnios~ 
kach, opartych na art. 111, 112 i 114. 

Art. 114. Przedmioty bezprawnie wytworzone, 
tudzież przyrządy, mogące służyć wyłącznie do ich 
wytwarzania, należy. stosownie do wniosku pokrzyw
dzonego, albo przyznać mu na własność po cenie wła-

snychkosztów, albo na koszt krzywdziciela zniszczyć, 
względnie uczynić nieprzydatnemi do bezprawnego: 
użytku, albo pozo3tawić u osoby, która się naruszenia ' , 
&)puściła, jeżeli ona daje dostateczne zabezpieczenie, 
że w okresie dwuletnim od wygaśnięcia prawa z re
jestracji wzoru nie będzie ich używała ani zbywała. 

Art 115. Przepisy art. 111, 02, 113 i 114 sto
suje się także do tych, którzy w złej wierze korzystali' 
w wykonywaniu przemysłu lub handlu z cudzego wzo
ru, zanim wzór ten zarejestrowano. Jednakże skarga 
dopuszczalna jest dopiero po zarejestrowaniu wZOru •. 
Do biegu przedawnienia z art. 111 ust. 2, nie , wlicza 
się okresu z przed rejestracji wzoru. ' 

Art 116. Nie uważa się za naruszenie prawa: 
z rej estrac j i wzoru: 

a) stosowanie na okręcie, należącym do jedne." 
go z innych krajów międzynarodowego 
Związku ochrony własności przemysłowej, 
zarejestrowanego wzoru, dotyczącegokadłu", 
ba okrętowego, maszyn, urządzeń, przyrzą" 
dów i innych części wyposażenia, jeżeli okręt 
przebywa czasowo na wodach Państwa Pol .. 
skiego, a stosowanie służy wyłącznIe potrze"" 
bom tego okrętu i ' ' 

bl stosowanie zarejestrowanego wzoru na środ~ 
kach żeglugi powietrznej lub lokomocji lądo ... . ' 
wej, należących do jednego z innych krajóW' 
międzynarodowego Związku ochrony własno':; 
ści przemysłowej, w sposób i pod warunkami 
pod aj określonemi. '; , 

R o z d z i a ł IV . . 
Ochrona woln.o.lici przemysłowej i hanidiLoiweJ. 

:Art. 117. Każdemu wolno wnieść skargę 'clo, 
Urzędu Patentowego (wydział spraw ,spornych) z żą
daniem ustalenia, że produkcja, ktÓrą w przemyśle, 
zamierza stosować lub stosuje, nie jest objęta wyłą~ 
cznością ,wskazanego wzoru zarej estrowanego. ' ' 

Art. 118. Każdemu wolno wnieść do Urzędu 
Patentowego (wydział spraw spornych) skargę o unie:' 
ważnienie rejestracji wzoru lub umorzenie prawa z re .. 
jestracji wzoru użytkowego (art. 90, 91, <t2; 97 i 99)~ 
Prokuratorja Generalna Rzeczypospolitej Polskie;' 
może w interesie publicznym z inicjatywy ministe'r":: 
stwa, właściwego ze wz~lędu na interesy, o jakie cho
dzi w danej sprawie, przystąpić do sporu osoby pry:'" 
watnej lub wnieść skargę samodzielnie. ' " 

Art. 119. (1) Kto świadomie przedmioty, nie ' 
podlegające ochronie przez rejestni.cję wzoru, lub ich 
opakowanie oznacza napisami, które mają wywołaĆ 
mylne mniemanie, jakoby przedmioty 'te były chra- ' 
nione przez zarejestrowanie wzoru, lub kto je mim',> 
świadomości o mylnem oznaczeniu wprowadza whan· 
deI, lub dla celów 'handlowych przygotowuje lub ' 
przechowuje, albo w publicznych ogłoszeniach, okól"" 
nikach, lub innych odbitkach podaj.cwiadomości, ma
jące wywołać mylne mniemanie, jakoby przedmioty, 
w nich wymienione. korzystały z ochrony przez ,zal'e.,.oo 
jestrowanie wzoru, ulega karze grzywny do 50.000 zł. 
albo aresztu do czterech miesięcy, albo obu karom. 

(2) Z przedmiotów wyżej wymienionych nale;
ży usunąć i zniszczyć na koszt skazanego kłamliwe 
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oznaczenia, gdyby zaś usunięcie tych oznaczeń było 
niemożliwe bez uszkodzenia przedmiotów, zniszczyć 
i same przedmioty (art. 171). 

Rozdział V. 
Postępowanie i właściwość władz. 

lA . . Rejestracja wzorów oraz inne czynnośd wydziału 
, zgłoszeń Urzędu Patentowego. 

Art. 120. (1) Aby uzyskać rejestrację wzoru, 
należy go zgłosić pisemnie do Urzędu Patentowego 
(wydział zgłoszeń). ' . 

, (2) Każdy wzór użytkowy zgłosić się powinno 
osobno, ' można jednak jednem zgłoszeniem objąć od
miany, nie odbiegające od istotnych znamion zgło
szonego wzoru. Wzorów zdobniczych zgłosić moż
na w jednem podaniu najwyżej lO, ale tylko dla 
priedmi~tów tego samego ' rodzaju. 

, (3) Za, termin zgłoszenia uważa się chwilę, 
w której zgłoszenie nadejdzie do Urzędu Patento
wego. 

Art. 121. ' ' (1) Zgłoszenie musi zawierać wnio
sek o zarejestrowanie wzoru, ' oznaczenie przedmio
tu, którego dotyczy zgłoszenie, imię i nazwisko oraz 
miejsce zamieszkania zgłaszającego; gdy zgłaszający 
mieszka zagranicą, winien wyznaczyć adwokata lub 
rzecznika patentowego, mieszkającego na obszarze 
R~eczypospolitej Polskiej, jako pełnomocnika swe
go, i upoważnić go przynajmniej, do odbioru wszyst
kich pism od władz i od interesowanych osób, 
w szczególności także do odbioru skarg, w niniej
szem rozporządzeniu przewidzianych. 

(2) Niezbędne jest wymienienie, czy zgłoszenie 
dotyczy wzoru użytkowego, czy zdobniczego. 

(3) Do podania o rejestrację wzoru użytkowe
go należy dołączyć w dwóch egzemplarzach dokład
ny opis wzoru w języku polskim. Opis ten zastąpić 
można powołaniem się w części lub w całości na 
równocześnie złożone rysunki lub modele ( w dwóch 
egzemplarzach), unaoczniające w sposób dostatecz
ny wżór, będący przedmiotem zgłosze~ia. W opisie 
wzoru użytkowego muszą być zawsze wymienione 
.. ?:astrzeżenia ochronne", określające w sposób nie
wątpliwy istotne znamiona, które zgłaszający uważa 
za nowe. 

(4) Do podania o rejestrację wzoru zdobnicze
go należy dołączyć po ' dwa egzemplarze wzoru. 
Opis w zasadzie nie jest potrzebny. . 

, (5) Zgłaszający winien uiścić opłatę za zgło-
sżenie . (art. 160). W razie jej nieuiszczenia w termi
nie, przez Urząd 'zakreślonym, zgłoszenie będzie 
uważane za niebyłe. 

(6) Ponadto zgłaszający winien zastosować się 
do szczegółowych przepisów" wydanych przez Urząd 
Patentowy co do podań i załączników. 

(7) Mimo braków w zgłoszeniu twórca wzoru 
nie traci pierwszeństwa zgłoszeniem uzasadnionego. 
jeżeli z treści podania lub jego załączników można 
było poznać istotną treść pomysłu, względnie jeżeli 
treść jego została określona przez powołanie się na 
zgłoszenie zagraniczne, uzasadniające pierwszeń
~two (art. 96). 

Art. 122; (1) Kto stosownie do art. 96 ust. 2 
i 3 chce korzystać .z praw pierwszeństwa na pod.,. 
stawie zgłoszenia zagranicznego, winien w okresie 
dwunastu , miesięcy - w przypadku zgłoszenia 
wzoru zdobniczego ' w 'okresie sześciu miesię
cy - od daty zgłoszenia zagranicznego wnieść 
do, Urzędu Patentowego podanie o zarejestro- ; 
wanie wzoru i równocześnie lub dodatkowo, 
lecz nie później niż w trzy miesiące odwn'ies~e-nia 
podania postawić wniosek o przyznanie 'UlU praw 
pierwszeństwa. . Zgłoszenie pierwotne należy ozna- ' 
czyć w sposób niewątpliwy, w szczególności prz(!z 
podanie jego daty i kraju, w którym nastąpiło, 
względnie dalszych szczegółów, potrzebnych do roz~ 
poznania tożsamości zgłoszenia. Jeżeli zgłaszają"cy 
wzór powołuje się na pierwszeństwo z dwóch lub 
więcej zgłosz~ń pierwotnych, powinien w 'ten spo'
sób zredagować zastrzeżenia ochronne ' (art. 121, 
ust. 3), aby każdemu , z zastrzeżeń zgłoszonych 
w Polsce odpowiadało tylko jedno zgłoszenie pi'er~ 
wotne. Nadto należy zło~yć Urzędowi w czasie 
przezeń wyznaczonym, nie krótszym jednak jak trzy 
miesiące ód daty zgłoszenia, kopję zgłoszeriia zagra
nicznego (opis, rysunki i t. d.), której zgodność z ory
ginałem stwierdziła właściwa władza zagraniczna; 
dalsze uwierzytelnienia nie będą wymagane. Na żą'" , 
danie Urzędu zgłaszający powinien przedłożyć zwy'
kły lub uwierzytelniony przekład opisu, względnie 
dostarczyć innych żądanych wyjaśnień, dotyczących 
zgłoszenia zagranicznego. Zamiast kopji opisu i ry
sunku zgłoszenia , zagranicznego można złożyć mo
del, próbkę, egzemplarz samego wzoru, względnie 
dokładne jego odtworzenie (np. przez fotografję), 
wraz z zaświadczeniem władzy zagranicznej, ,stwie17-
dzającem zgodność zgłoszonego wzoru z wzorem 
złożonym zagranicą. 

(2) Uc.hwałę, odmawiającąprzy:inania pierw
szeństwa, Urząd doręczy zgłaszającemu przed decy
zją o rejestracji wzoru. Od uchwały tej może zgła
szający wnieść odwołanie do wydziału odwoławcze
go w ' ciągu dwóch miesięcy. Decyzja o rejestracji 
wzoru może nastąpić dopiero po uprawomocnieniu 
się . uchwały, odmawiającej przyznania żądanego 
pierwszeństwa; 

Art. 123. (1) Wydział zgłoszeń bada, czy 
zgłoszenie odpowiada przepisom, czy w szczególno,
ści opis jego jest dostatecznie jasny i zastrze.żenia 
ochronne w sposób niewątpliwy określone (art. 120 
i 121). 

(2) Jeżeli zgłoszenie nie odpowiada obowiązu~ 
jącym przepisom, wydział zgłoszeń wezwie zgłasza-
jącegodo uchylenia ustere,.k. , . 

(3) W razie nieuchylenia przez . zgłaszającego 
usterek w czasie, przez wydział zgłoszeń wyznaczo
nym, zgłoszenie będzie uważane za cofnięte. Następ
stwu temu może zapobiec zgłaszający, jeżeli w ciągu 
trzech miesięcy po upływie wymienionego czasu uchy:' 
li usterki i równocześnie uiści ponownie opłatę za 
zgłoszenie. 

(4) Jeżeli zgłaszający dokona zmian istotny<:h' 
lub innych uzupełnień, uzasadniających zmianę pierw
szeństwa, wówczas dla tych zmian i uzupełnień pierw
szeństwo liczy się dopiero od chwili ich zgłoszenia. 
Popuszczalny jest także podział zgłoszenia na kilka 
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zgłoszen,kazde z odmiennem pierwszeństwem, wzglę
dnie przyznanie dodatkowemu zastrzeżeniu pierw
szeństwa na podstawie zgłoszenia zagranicznego. 

Art. 124. (1) Urząd Patentowy (wydział zgło
szeń) ma obowiązek zbadania, GZy nie zachodzą prze
szkody z art. 92; w razie ich stwierdzenia odmówi re-
jestracji wzoru. . . 

(2) Urząd Patentowy (wydział zgłoszeń) nie m~ 
obowiązku badania . nqwosci wzoru. Jednak . jeżeh 
przy badaniu zgłoszenia okaże się, że wzór nie jest 
nowy, Urząd odmówi rejestracji wzoru. Odmo,"ya re" 
jestracji wzoru nie może nastąpić przed wYPowIedze
niem się zgłaszającego, względnie przed upływem wy
znaczonego mu w tym celu okresu. . 

(3) Jeżeli przy badaniu nasuną się Urzędowl 
uzasadnione wątpliwości, czy zgłoszony wzór nie 
wkracza w zakres wynalazku lub wzoru, zostając·:zg·) 
JUŻ pod ochroną niniejszego rozporządzenia, wini.en 
:l,awiadomić o tern zgłaszającego; mOŻe tak że zaWIa
domić 'p1)siadacza prawa wcześniejs~ego. !?o oś.wia~. 
czeniu się zgłaszającego Urząd zarejestruje wzor luo 
odmówi jego rejestracji w cał?ści lub ·",,: części, st.oso
wnie do stanu sprawy. Zarejestrowame wzoru .lako 
zależnego może nastąpić tylko za .zgodą zgłaszają~e
go wzór lub na podstawie orzeczema Urzędu (wydzla
łu spraw spornych). 

. (4) Urząd nie ma prawa odmówić rejestracji 
wzoru dlat~go, że uważa go za bezwartościowy. 

Art. 125. Prezes Urzędu Patentowego ma pra
wo w dranicach niniejszeóo rozporządzenia wydawać 

" '" b ci' ł . szczegółowe instrukcje, dotyczące a ama z ~ oszen 
wzorów oraz długości okresów, wyznaczanych przez 
Urząd. 

Art. 126. Jeżeli badanie doprowadzi do uchwa
ły pomyślne;, Urząd Patentowy (wydział zgłoszeii) 
wciąga wzór do rejestru wzorów użytkowych lub zdo
bniczych; wydaje zgłaszającemu dokum~nt,. zwany 
-liwiadedwem ochronnem, przy dołączemu Jedn~go 
cgzePlplarza opisu lub wzoru; ()gła~:;:.a d~uklem 
VI ,,\Viadomościath Urzędu Patentowego o rejestra
cji Wzoru , Datę świadectwa ochronnego uważa ~ię za 
dzień rejestracji i udz ielenia prawa wyłącznoścI. 

Art. 127. (1) Przeciwko odmowie zarejestrowa
nia wzoru, jak również przeCiwko uchwale,' ldórą 
zgłaszającego wezwano do usunięcia usterek, może 
on wnieść odwołanie do wydziału odwoławczego 
Urzędu w ciągu dwóch miesięcy. . . 

(21 Ograniczeni,e przez Urząd pra~a z relestra
cji do części zgłoszonego wzoru uważa SIę za odmow
ne załatwienie podania w części. 

Art. 128. (1) W zdry użytkowe, wchodzące 
w zakres obrony wojskowej Państwa , Urząd Patento
wy winien bezzwłocznie podać Ministerstwu Spraw 
Wojskowych do wiadomości. '. 

(2) Jeżeli Ministerstwo Spraw W Oj skowych za
wiadomi Urząd Patentowy, że zńłoszony wzór użyt
kowy (ust. 1) jest tworem. nie zgłaszające~o, lecz or
ganu podleglego Mini sterstwu Spraw Wojs.kowyc~, 
wówczas Urząd Patentowy wstrzyma . re1 estraCję 

. wzoru do czasu rozstrzygnięcia przez właściwy sąd 
sporu o prawo do uzyskania rejestracji wzoru. 

Art. 129. {1) Opisy wzorów ' zgłoszonvch oraz 
ich zała,czniki sa, jawne i dla każde20 dostępne od 

chwili powzięcia przez wydział zgłoszeń uchwały 
o rejestrac ji wzoru. 

(2) Jednakże zgłaszający wzory zdobnicze mo .. 
że zastrzec ich taj ność do sześciu miesięcy po ich re
jestracji i w tym celu je opieczętować. W razie ta~ 
kiego zastrzeż~nia nie może ścigać sądownie naruszeń 
w myśl art. 111, 112, 113 i 11 4 dopóki wzory, które 
Urz~dowi złożył, nie zostaną ujawnione. ' 

Art. 130. (1) Sp rawy, należące do zakresu 
działania Urzędu Patentowego, a ni€ zastrzeżone dla 
innych wydziałów, załatwia wydział zgłoszeń. 

(2) \VI szczególności wydział zgłoszeń zarządza 
wykreślenie wzoru z rejestru z powodu nieuiszcze~ 
nia opłaty okresowej lub z powodu zrzeczenia się 
prawa z rejestracji wzoru przez właściciela, tudzież 
zarejestrowanie zmian, dotyczących własności i in
nych praw rzeczowych na wzo~ze zarejestrowanym. 

Art. 131. Przeciwko uchwałom wydziału zgłoO! 
szeń, wydanym na podstawie art. 130, służy odwoła
nie do wydziału odwoławczc~o w ciągu dwóch mie., 
sięcy. 

B. Unieważnienie rejestracji wzoru. 

Art. 132. (1) Skarga o uni.eważnienie reje
stracji wzoru winna zawierać jasno określone żądanie, 
zwięzłe przedstawienie sprawy i wymienienie środ. 
ków dowodowych. Dokumenty w skardze powołane 
mogą być do niej dołączone także w odpisie nieuwie
rzyteln ionym. Oryginał lub odpis uwierzytelniony 
złożyć należy, gdy zostanie dopuszczony dowód 
z tych dokumentów. . 

(2) Do skargi dołącza się tyle odpisów skargi 
i załączników, ilu test pozwanych. 

Art, 133. (1) Po 'stwierdzeniu warunków for
malnych skargi ' Urząd Patentowy (wydział spraw 
spornych) zarządza doręczenie skar~i stronie po
zwanej i wyznacza jej okres przynajmniej trzydzie
stodniowy do wniesienia pisemnej obrony. Skargę, 
której brak formalnych warunków, wydział spraw 
spornych odrzuci uchwałą. Powód przeciwko ta
kiej uchwale może wnieść w ciągu dwóch tygodni 
odwołanie do wydziału odwoławczego; wydział 04-
wotawczy rozstrzyga je na , posiedzeniu niejawnem, 
bez wyznaczania rozprawy. ., 

(2) Do obrony pisemnej dołącza się tyle jej 
odpisów, ilu jest powodów. Co do dokutńentów, na 
kTóre powołuje się pozwany, należy odpowiednio sto· 
sować postanowienia art. 132 ust. 1. 

Art. 134. (1) Po wniesieniu obrony, względnie 
po upływie okresu do jej wniesienia, wydział spraw 
spornych wyzn acza ustną rozprawę, a zarazęm 
w pierwszym przypadku zarządza doręczenie obrony 
stronie powodowe j. . 

(2) Rozprawa ustn a odbywa się jawnie; pr:t~
wodniczący może dla ważnych · przyczyn zarządzlć 
tajność rozprawy. . 
. (3) Niti!stawiennictwo stron do ustnej rozprawy 
ńie przeszkad za przeprowadzeniu rozprawy, 

(4) Wydział spraw spornych może także 
uwzglGdnić okoliczności faktycz ne, nie powołane 
przez sł.rony, i dopuścić dowody nie zgłoszone 
przez . strouy. 

.. 
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(5) Wydział spraw spornych może wezwać. do 
rozpra wy i przesłuchać, także pod przysię.&ą, śWlad: 
ków i znawców; może o ich przesłuchame wezwac 
sądy. ' 

r (6) . Z ~rzebiegu. ~ozprawy nale~y ~pis_ać. proto: 
'kół, zaWleraJący tresclwe przedstavlleme tWlerdzen 
stron i wyniki dowodów. ' 

(7) Orzeczenie, które zawierać winno także po
stanowienie o kosztach postępowania, wydaje wy
dźiał spraw spornych na piśmie. 

Art. 135. Na wniosek pozwanego wydział 
spraw spornych nakaże powodowi, mieszkającemu 
'lub mającemu siedzibę zagranicą, a nie posiadające
mu w kraju majątku nieruchomego, złożyć kaucję na 
zabezpieczenie kosztów postępowania - pod ryg?
rem zaniechania postępowania, chyba że konwenCje 
międzynarodowe lub wzajemność wykluczają obo
:wiązek złożenia kaucji. 

Art. 136. W niesienie skargi o unieważnienie 
H:jestracji wzoru, jako teź orzeczenie, unieważniaj<\: 
ce rejestrację wzoru, należy z urżędu zaznaczyc 
w rejestrze, a nadto orzeczenie unieważniające ogło
.sić w "Wiadomościach Urzędu Patentowego". 

Art. 137. Przeciwko orzeczeniu, wydanemu 
przez wydział spraw spornych, strony, a także Pro
kuratorj a Generalna, mogą wnieść odwołanie do wy
działu odwoławczego Urz~du Patentowego w ciągu 
dwóch miesięcy. 

Art. 138. Do postępowania odwoławczego sto
.suje się odpowiednio przepisy art. 132 - 135; w po: 
slępowaniu odwoławczem strony mogą przytaczac 
nowe fakty i zgłaszać nowe dowody. 

'C: Umorzenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego. 
Art. 139. Do postępowania, wdrożonego skar

gą o umorzenie prawa z rejestracji "Y'zoru użytkowe
go, i do orzeczenia, wydanego skutkiem skargi, stosu
je się przepisy, określające postępowanie w sporach 
o unieważnienie rejestracji wzoru (art. 132 - 138). 

Art. 140. Urząd Patentowy (wydział kontroli 
wykonywania wynalazków) może każdej chwili po 
latach trzech od zarejestrowania wzoru użytkowego 
zażądać od właściciela wykazania, czy, w jaki sposób 
i Vi jakim zakresie wykonywa obowiązki, przewidzia
ne wart. 99. 

Art. 141. Właściciel każdego czasu po zare
Jestrowaniu na jego rzecz wzoru użyt/wwego może 
zgłosić wniosek, aby Urząd PatentC1wy na jejo koszt 
stwierdził rozciągłość, w jakiej wykon ywa w sposób 
wytwórczy prawo z wZOru b2zpośrednio lub przez in
ne owby, względnie istnienie ważnych przeszkÓd, 
uniemoi:liwiających wykonywanie tego prawa w spo
sób wytwórczy (art. 99). W tym celu przedłoży wy
działowi kontroli \vykonywania wynalazków szcze~ó
lowe sprawozdanie ze sposobu i rozmiarów, w jakich 
wykonywa produkcję, a gdyby produkcja nie była 
wykonY'Nana w rozciągłości, odpowiadającej zapo
trzebowaniu wewnętrznemu, zda sprawę ,szczegółowo 
z przyczyn, dla jakich nie odbywa się wykonywanie 
w przepisanej rozciągłości. Na okoliczności faktyc:t:
ne. pr7.ytoczone w sprawozdaniu, zgłosi dowody przez 
powołanie się na świadków lub znawców, złoży wy-

ciągi z ksiąg handlowych lub innę dowody. Moż~a 
także złożyć w odpisie protokóły z sądowych oględzl11 
oraz przesłuchać świadków i znawców. 

Art. 142. Wydział kontroli wykonywania wy
nalazkówbada te sprawozdania, w razie potrzeby żą
da ich uzupełnienia" ewentualnie przesłuchuje 
świadków i znawców. 

Art~ 143. Wydział kontroli wykonywania wy-, 
nalazków może wysłać swego referenta na miej~ce: 
Referent wydziału bada w razie potrzeby kSIęgI 
przedsiębioistwa i korespondencję oraz przesłuchui,e 
świadków i znawców bez ich zaprzysięgania. 

Art. 144. Z czynności powyższych (art. 142 
i 143) spisuje się protokół, który Urząd Patentowy 
zachowa w swych aktach; odpisu udzieli na wniosek 
właścicielowi zerejestrowanego wzoru użytkowego. 
W rejestrze wzOrów użytkowych należy zaznaczyć~ 
że nastąpiło badanie wykonywania prawa z rejestra
cji wzoru' w sposób wyŁwór;::zy. Każdy może w obcc-, 
ności urzfclnika Urzędu Patentowego przeglądać pro-, 
tokół i czynić zeń odpisy. 

Art. 145. (1) Jeżeli przeprowadzone przez 
Urząd Patentowy (wydział Kontroli wykonywania 
wynalazków) badania uprawdopodobniły, że właści
ciel zarejestrowanego wzoru użytkowego, względnie 

. licencjat, nie wypełnił obowiązków wart. 99 wymie-. 
nionych, Urząd udzieli zebranych materjałów Proku
ratorji Generalnej, która, działając w interesie publi
cznym, wniesie do ' Urzędu Patentowego (wydział 
spraw spornych) skargę o umorzenie prawa z reje
stracji wzoru użytkowego. W razie przegrania SpDru 
o umorzenie prawa z rejestracji , wzoru użytkowego 
z powodu niewykonywania tego prawa w sposób wy
twórczy, koszty tego sporu poniesie Skarb ~aństw~: 

(2) Skargę o umorzenie prawa z re)estraql 
wzoru użytkowego z powodu niewykonywania tegó 
prawa w sposób wytwórczy wnieść może również 
każda osoba interesowana. 

(3) Wniesienie skargi o umorzenie prawa z re
jestracji wzoru za,znacza się z urzędu w rejestrze 
wzorów użytkowych. ' 

(4) Dowód wykonania obowiązków wart. 99 
wymienionych, względnie dowód okoliczności, uspra
wiedliwiających niewykonywanie tych obowiązków, 
ciąży na pozwanym (właścicielu zarejestrowanego 
wzoru użytkowego). 

D. Inne spory przed Urzędem Patentowym. 

Art. 146. (1) Urząd Patentowy (wydział 
spraw spornych) jest właściwy także (art. 132) dla 
następujących sporów: 

a) jeżeli właściciel patentu albo zarejestrowa
nego wzoru żąda w drodze skargi, by póź
niej zgłoszony wzór uznano jako zależny od 
jego wcześniejszego prawa (art. 94); 

b) je żeli ktoś żąda w drodze skargi ustalenia, 
że produkcja, którą zamierza w przemyśle 
stosować, lub którą już sŁosuje, nie jest ub
jęta wyłącznością wskazanego wzoru zare
jestrowane~o (art. 117). 

(2) Do postępowania w powyższych sporach 
sŁosuje się pr7.epi~v, określa j ace postępowanie w spo
rach o unieważnienie rejestracH wzoru (art. 132 ~ 
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;1.38). Orzeczenie, uznające zależność, zarejestrowa:
nego wzoru, ma być z urz~du do rejestru wpisane 
i ogłoszone w "Wiadomościach Uri~qu , Patento-
wego". ' 

.. " 

E~ < Wywłaszczenie prawa z " rejesłr:dćji'uJzoru 
użY~kowe·go. . "" ' 

, Ad. 147. ' Prawo z rejestracjiwzoxl,1j " użytko
w,ego może być w. całości lub. cz~ścio\Vo W)'iWłaszczo
ne albo ograniczone bądź na ,rzecz Państwa, bądź na 
rzecz wolności przemysłowej (art. lOn; w obu 
przy!padk'ach o wywła~zczeniu lub ograniczeniu , s~a
no.wiRada ,Ministrów na wniosek ministrCl' właściwe
go ze względu na znaczenie wywłaszczenia dla da
nego działu administracji państwowej . Odszkodowa
nie płaci Skarb Państwa. 

.: , Art. i48. W p~zypadku, przewidzianym VI. art. 
147', Urząd Patentowy (wydział spraw spornych) 
w: porozumieniu z Ministerstwem Skarbu . stara się 
!l~talić , wysokość wynagrodzenia przez ugodę z właś
cicielem zarejestrowanego wzoru użytkowego, a gdy
by ugoda ni2 doszła do skutku, s~m oznacza tymcz.a
sowo sumę wynagrodzenia według własnego uznania 
z uwzględnieniem uprzednich dochodzeń. Tak okre
śloną sumę należy wypłacić właścicielowi prawa 
z wzoru, a wówczas złożyć do depozytu sądowego, 
gdy :na wzorze ciążą prawa rzeczowe do rejelltru ' 
wpisane, a uprawnieni nie godzą się na wypłacenie 
sumy właścicielowi wzoru. ' W razie wywłaszczenia 
na :rzecz wolności przemysłowej nic uwzg,lędnia się 
praw 'używacza uprzedniego i uŻY'va~zy późnięj szych 
(art. :95, 97 i 102). 

, . , '" , Art. 149. Z ' chwilą wypłacenia właścicielowi 
Zarejestrowanego wzoru użytkowego ostatecznej lub 
tymczasowej sumy wynagrodzenia albo złożenia tej 
sumy do depozytu sądowego wygasają dotychczaso- , 
we ,prawa nawzorzezarejestrbwanyrri -j do ' wzoru 
7iarejestrowanego, i albo prawo z rejesh:acji wzoru 
przechC) ::!zi na własność ' Państwa, albo wzór staje się 
przedmiotem wolności przemysłowej. W pierwszym 
przypadku Państwo może przejąć ciężary, ujawnione 
w rejestrze, przyczem zmniejsza się odpowiednio od
szkodowanie. 

Ań. 150. Jeżeli właściciel prawa z ,rejestracji 
wzoru 'uźytkowego czuj~ się pokrzywdzonym 'z powo~ 
du wysokości odszkodowania, ustalonego prżez'Urząd 
Piifento,WV (wydział spraw spornych), mOŻe w ciągu 
trzydziestu dni żądać ponownego ustalenia wy'sókości 
od'Szkodowania przez Sąd Okręgowy vi Warszawie. 
Sąd ushla wysokość odszkodowariia na podstawie 
materjału, dostarczon'e~o mu przez Urząd Patentowy, 
po przesłuchaniu przedstawiciela Ministerstwa Skar
bu i właściciela wzoru, a w razie potrzeby 'po zasięg
nięciu opinji znawców. Może także wysłuchać opinij 
osób, mających jakiekolwiek prawa na wzorze.Orze-
czenie sądowe zapada w drodze postępowania w spra
wach -niespornych (art. 172). 'Od orzeczenia sądu 
okręgowego strony mogą odwołać się do wyższych in· 
stancY1 sądowych trybem, wskazanym w ustawie po
stępowania cywilnego. 

Art. 151. Na żądanie właścicielp. zarejestro
~:ranego wzoru uży-tkoweiO lub innych osób, rzeczowo 

uprawnionych i do rejestru wpisanych, sąd oznacza 
w postępowaniu niespornem(art., 172), jak suma zło
żona ma być , podzielona:-m.i~dzy , osoby, którym, służy 
prawo , 40 odszkodowa,n~a (art. 148). Od orzec~enia 
sądu" okręgowego.' strony mogą od.wołać się do w.yż~ 
szych instacy~sądowychtryb,em"wskazanym w usta: 
wie ~ postępowania cy\vilnego. " 

, , 

Art. 152. Orzeczenie wywłaszczające winno , 
być z urzędu wpisane do rej-estru i ogłoszone w "Wia
domościach Urzędu Patentowego". 

F. Licenc.ja przymusowa. 

, Art. 153. , (1) Na ' ż~danie.:Właściciela zareje
strowanego Wzoru zależnego (ad. 94 i 146 ust. 1 a) 
i na ewentualny wnios,e,k właściciela prawa wcze
śniej.szego Urząd Patentowy (wydział spraw spor
nych) orzeka według swobodnego uznania po prze
słuchaniu stron, a w rażiepotrzeby i Znawców, czy 
należy ustanowić licencję' przymus'ową na rzecz wła
ściciela wzoru ' zależnego,\ lub także licencję na 
rzecz właściciela pra~ą wczę,śniejszego (art. 106 
i 109), a w braku dalsze~() porozumienia stron ozna-
cza warunki takich licencyj. , , 

, (2) W ciągu dwóch -miesi~cy strony mogą żądać 
ponownego oznaczenia wysokości wynagrodzenia za 
licencję przez Sąd Okręgowy , w Warszawie. Orze
czenie zapada w drodze. pOlltępowania w sprawach 
niespornych (art. 172). pd orzeczenia sądu okręgo
weeo stron V mogą odwołać się do wyższych instancyj 
sąd6wych trybem, wskdzańym w ustawie postępowa" 
nia cywilnego. ' - , , . , " 

Art. 154. (1) W razie;' gdy zdaniem ' właści
ciela zarejestrowanego wzoru użytkowego, zgłaszaj.ą
cysię o licencję przewidzianą wart. 99 ust. 2, ' nie 
daje odpowiedn·ich gwarancyj:, albo gdy co do', wa~ 
runków licencji nie nastąpiła zgoda między zgłasza
jącym się a właścicielem, Urząd Patentowy (wydział 
spraw spornych) rozstrzygnie na wniosek jednej ze 
stron bezzwłocznie, czy licencja ma być udzielona, 
a w razie twierdżący~ ustali sporne mię~zy stronairii 
warunki, przyczem baczyć powinien, żeby przez od
powiednie zastrzeżenia zabezpieczyć wykonywanie 
prodUKcji, wzorem zarejestrowanym określonej, 
w rozmiarach licencją -,przewidzianych. , 

(2) Do uchwały, określającej wysokość wyna
grodzenia za licencję Przymusową, stosuje się analo. 
gicinie przepis art. 153 uSt. 2. ' , " 

Art. 155. Uchwałę ,, 'ustanawia;ącą przy~us~wą 
licencję lub odmawiającą jej ustanowienia, należy do
ręczyć interesowanym stronom. W ciągu dwÓchmie.:. 
sięcy od dnia doręczenia uchwały dopuszczalne jest 
odwołanie do wydziału od~oławcZiego Urzędu Paten
towego. Odwołanie , nie może jednak dotyczyć 
wysokości wynagrodzenia za korzystanie z licencji. 

, Art. 156. Przepisy , art. 15"3 o postępowaniu 
przy ustanowieniu licen~ji przymusowe; stosuje się 
także do lic,encji pfzymusowej, przewidzianej w 'ąrt. 
103 ust. 1. ' , 

ł , 

G. Skare,a do Najwyższego Trybunału 
AdministracYj nego. 

Ad. ,.157. Pr~eeiwkoorz,eczeniom i uchwałom 
lir-zędu Patentoweao, ' o ile uieiaja. , zaskarżeniu · d9 
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Najwyższe'go Trybuna.łu Administracyjnego vii inyśl 
ustinvy z dnia 3 sierpnia 1922 r. (obwieszczenie Pre
zesa: Rady Ministrów ż dnia 26 czerwca 1926 r. Dz. 
tFR. P. Nr. 68, póz. 400),m:oże wnieść skargę także 
Pfdkuratorja Generalna ' Rzeczypospolitej Polskiej 
wsprawachj vii 'których' rozporządzenie niniejsze 
przewiduje jej współudiiaJw' interesie publicznym. 

" H. Właściwość sądów. , 

Art. 158. (1) ' Sp~ry\' prawa i ~oszc~enia pry
watno-prawne, dotyczące " zarejestrowanych wzorów, 
należą do właściwości sądów, a zwłaszcza: 
, ,' , ' a) spory o własnośĆ wzoru zarejestrowanego 

oraz inne pra \'la' r'ieczowe n~ wzorze (art. 
102 - 106) lub pra.wa do wzoru; także spo
ry o istnienie llib ' nieistnienie praw używa
czy uprzedrt~ch ''1' p:o?niejszych (art. 95, 97 
i 102), a.le rtieS'póryz art. 146; " , ' 

" b) spory o' roszcźenia. ' majątkowe (wydanie 
zbogacenia, odsżkodowanie), wynikające 
z u!'! ieważni~nia rejestracji wzorU lub umo
rzenia prawa z rejestracji wzoru użytkowe
go albo uznania zależności wzoru; " 

c) , sp'ory onarusienie 'własności oraz ' innych 
"pra\v rzeczowych ha wzorze i praw dO' wzo-
ru (arL 111, 112 i 114) ; , 

'dl - sprawy, określone w cirt. 150, 153! 154 ' ust. 
2 i 156,' ' 

, (21 Dla sporów oprawą i roszczehiaprywaJno
prawne, wymienione wusL ' l, właściwemiśą "sądy, 
które orzekają w sprawach handlowych. 

(3) Przy oznaczeniu właściwości miejscowej 
sądów, zależnej od miejsca zamieszkania 'pozwanego, 
należy, jeśli pozwanym, jest posiadacz prawa z, reje
stracji wzoru zamieszkały zagranicą, brać za pod
stawę 'miejsce żami~szkilIl.ia' w Polsce jego pełno
mocnika (art. 121). 

Art. 159. Sprawy o.' pizestępstwa,przewidzia
ne, wart. 113 i 119, należą do właściwoś,ci sądów 
okręgowych, 

R o zd ,z i a, ł VI. 

' Opłaty • . 
, :,',- ' 

, " Art. 160. (1) Opłata , za zgłqszenie wzoru 
użytkowego lub łączne zgłoszenie wzorów , zdobni
czych do 10 (art. 120) wynosi 15 zł. Opłata za pierw
śzy okres ochron y (1, 2 i 3 rok) wynosi przy wzorach 
użytkowych 40 zł., zas przy wzorach zdobniczych 
25 zł. , Opłata za drugi okres · ochrony (4, 5 i 6 rok) 
v:ynosi ' przy wzorachu'żytkowych 100 zt, zaś przy 
'wzorach zdobniczych '~ 50 zł. Opłata za trzec~ 'okres 
ochrony (7, 8, 9i 10 rok) wyn~si przy 'wzorach użyt
kowych 200 zł., zaś przy wzorach ' zdobniczych 
100 zł. ' 
, (2) Przy zgłoszeniu Y/,zorów zdobniczych, od
noszących się do ' ~ilkti ~las towarowych, ' które 
określi MinisterPrzemysłti i Handlu; należy , uiścić 
opłaty (za zgłoszenie i perjodyczne) tylekrotnie, ile 
klas towarowych objętych jest zgłoszeniem" 

Art. 161. (1) Opłaty perjod~czne za pierwszy 
ókres należy uiścić w pierwszym miesiącu po ogło
szeniu o rejestracji w'Zoru w ;.Wiildonrośćiach Urzę~ 

du'Patehtowego"; za bkres drugi i trzeci - zichpo
czątkiem w dniu i miesiącu, ozna'czonym w świadec;. 
twie' ochrocnem jako data świadectwa i rejestracji. 

(2) Jednakowoż można uiścić opłatę jeszcz~ ' 
w ciągu 6 miesięcy po terminie płatności z grzywną 
w wysokości ' 5% - przy opłacie w pierwszym mie
siącu, 10% - w drugim, 15% - w trzecim, 35%' -
w czwa.l'tym,' 65% - w piątym i 100% --;- w .:szóstym. 

(3) i!Uiśz'czenieopłai może rlastąpić przed ~ ter'; 
mineili płatności. Jeżeli właściciel zrz'ekn!ę~ siępta'':' 
wa', jężeli ono zostanie unieważnione lilb ' uiriórżOnej 
zwraca się opłaty, usktitecznione przed tei:mi~efu: 
Opłaty' za okresy ubiegłe i za okres biezący nieti1'e';' 
gają zw,rotowi. ',, ' , ;: 

Art. 162. Za wnioski o wciągnięcie do " :~t,~ 
jestru zmian, dotyczących praw rzeczowych oraz 
praw używaczy, wnoszorie 00 ' wydziału zgłoszeń, 
uiszcza się po 20 zł. j za ódwołania od uchwał wy
działu żgłosz'eń '- po 30 ' zł.; za wniośkii skargi 
do wydziału spraw ' spornych 1 za oowołania 
od jego orzeczeń oraz od uchwał wydziału konŁro'li 
wykonywania wynalazków - po 60 zł. ' .; 

, .. . , ' . 

Ad. 163. (.1) Od' Gpłat ,powyższych (ad. ,16Q-..... 
162), ' o . , :i~e ,dotyczą ,one wzorów użytkowych, 
zwolniony jest Skarb Pailstwa oraz , związki komu .. 
nalne; , nie korzystają z tegozwolnieriia zarówno 
państwowe, jak i komunalne przedsiębiorstwa o od~ 
rębnej , osobowości prawnej. .' 

(2) Zgłaszający, który przedstawia dowód nie
zamożności, może uzyskać według uznania- Prezesa 
Urzędu Patentowego zwłokę w uiszczeniu opłaty · za 
pierwszy okres, poczem lnoże być zwolniony od tej 
opłaty, jeżeli p'rawo p6 upływie pierwszego okresu 
zgaśnie ' z' po\vodu nieuiszczenia opłaty ' za dtugf 
okres. : ' . ' , 

,Art. 164. Sposób uiszczania opłat, przewidzia
nych w niniejszej części, ustali rozporządzenie Mi
nistra , Przemysłu ' i Handlu w porozumieniu z Mint:-
strem Skarbu. ' 

.. ; ' 

R o z d z i a ł VII. 
Postanowienia przejściowe i międzynarodowe. 

Art. 165. , (1) Prawa ze zgłoszeń wzorów ora~ 
z wzorów<zarejeshowanych, któr:e miały ,moc praw
ńą \v państwach zaborczych w chwili, gdy obsZąD', 
od tych pailstw odłączone, weszły w skład Rzeczy:
pospolitej Polskiej, oraz prawa ze zgłoszeń iz:are:
jestrowanych wzorów, przywrócone lub wznowione 
w tych , państwach t t:aktatami i umqwami mię.d2;))
państwowemi - pozostają w~ocy na tych do RZE:.
czypospolitej Polskiej przyłączonych obszarac,b pa,a 
warunkami, przewidzianemi przez ustawy, na . pocl~ 
stawie ,których istniały, , .tudzież przez traktaty 
i umowy międzypaństwowe. 

(2) Prawa z takich wzorów zarejestrowanych, 
mające ; moc na ziemiach Rzeczypospolitej Polskie,j 
(prawa dzielnicowe), nie mogą w Polsce trwać dłu,.. 
żej, niżby trwać mogły w państwie, w którem po
wstały. 

'(3) Unieważnienie rejestracji wzoru, zgaśnię
cie i umorzenie prawa Z wz:oru W owęP.l pąństwię 
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powodują w zasadzi~ nieważność i zgaśnięcie pra
wa dzielnicowego w Polsce. Jednak mimo umorze
nialub zgaśnięcia prawa szczepowego utrzymuje się 
prawo dzielnicowe w Polsce w następujących przy
padkach: 

a) je.ieH prawo z wzoru szczepowego wygasło 
skutkiem nieuiszczenia opłat, a . właściciel 
uiści natomiast opłaty za wzór dzielnicowy 
w Polsce według skali polskiej, ił ·10 najpóź
niej w ciągu trzech miesięcy od chwili pra
womocnego wygaśnięcia prawa z wzoru 
szczepowego; . . 

b) jeżeli właściciel prawa szczepowego z wzo
ru zrzekł się go tylko w państwie, w któ
rem prawo to powstało; 

c) jeżeli prawo szczepowe z rejestracji wzoru 
umorzone zostało w państwie, w kt6rem 
powstało, z powodu niewykonywania tego 

_ prawa w sposób wytwórczy, pomimo że by
ło wykonywane w czasie i w rozmiarach, 
ustawą dla zarejestrowanego wzoru szcze
powego przepisanych w dzielnicy, do Polski 
z owego państwa przyłączonej; prawo dziel
nicowe utrzymane zostanie w mocy i wte
dy, gdy wykonywanie jego w sposób wy
twórczy miało miejsce gdzieindziej w Pol
sce, ale w rozmiarach niniejszem rozpo
rządzeniem przepisanych (art. 99); na tych 
podstawach właściciel zllrejestrowanego 
wzoru mOże żądać w Urzędzie Patentowym 
ustalenia, także w drodze sporu (wydział 
spraw spornych), ie jego prawo dzielnico
we z wzoru nie wygasło; skargę wniesie 
przeciwko Prokuratorji Generalnej Rze
czypospolitej Polskiej, jako zastępczyni in
teresu publicznego; w każdym razie ponosi 
koszty sporu; 

a) jeżeli prawo szczepowe z wzoru uległo wy
właszczeniu. 

. (4) Wyjątki, dotyczące utrzymania prawa 
~ wzoru, a przewidziane w przypadkach b, c i d, ma
ją zastosowanie, jeżeli właściciel zarejestrowanego 
wzoru w ciągu trzech miesięcy od wygaśnięcia, umo
rzenia, względnie wywłaszczenia prawa szczepowe
go oświadczy w Urzędzie Patentowym Rzeczypo .. 
spolitej Polskiej, że pragnie nadal utrzymać prawo 
dzielniGowe i uiszczać będzie opłaty .według skali 
polskiej. 

(5) PraWll dzielnicowe można w polsce unie
ważnić w drodze postępowania niniejszem rozporzą
dzeniem przepisanego, jeżeli zachodzą warunki unie
ważnienia prawa szczepowego, oparte na ustawie, 
której prawo to podlega. 

(6) Pravło Z rejestracji wzoru dzielnicowego mo
że ulec wywłaszczeniu według przepisów niniejsze
go rozporządzenia. 

Art. 166. (1) Celem stwierdzenia prawa dziel
nicowego w wystawionym przez Urząd · Patentowy 

. dokumencie, zwanym dzielnicowe m świadectwem 
ochronnem, właściciel prawa dzielnicowego zgłosi je 
w wydziale zgłoszeń Urzędu Patentowego i złoży 
dowody istnienia prawa szczepowego· z wzoru. Wy.., 

dział zgłoszeń po stwierdzeniu, iż istnieją warunki, · 
artykułem poprzednim przepisane, zarejestruje pra" 
Wo dzielnicowe, jako wzór dzielnicowy, w osobnym 
rejestrze wzorów dzielnicowych i wyda zgłasza;ące4 
mu tak zwane dzielnicowe świadectwo ochronne, 
Ogłoszenie drukiem o rejestracji wzoru clzielnicowego 
nastąpi na wyraźne żądanie zgłaszającego i tylko po 
uprzednie m złożeniu lub zabezpieczeniu kosztów: 
druku. 

(2) Do orzekania o istnieniu prawa dzielnico .. 
wego . na podstawie artykułu poprzedniego jest 
właściwy wyłącznie Urząd Patentowy, . 

(3) Korzystający z prawa dzielnicowego może 
żądać ochrony przeciw naruszeniu (art. 111, 112" 
113. i 114) jedynie na podstawie dzielnicowego świa
dectwa ochronnego. 

:Art. 167. Aczkolwiek właściciel prawa dziel
nicowego z wzoru uzyskał patent lub rejestrację 
wzoru na całą Polskę, iego zarejestrowany wzór 
dzielnicowy utrzymuje nadal swoją moc prawną do 
czasu, określonego wart. 165. 

Art. 168. Przywrócenie lub wznowienie praW! 
ze zgłoszeń i zarejestrowanych wzorów przez ' trak .. 
taty i umowy międzypaństwowe nie uwłacza pra .. 
wom osób trzecich, które korzystały z wzoru w cza
sie lub miejscu, kiedy lub gdzie 'prawo z wzoru nie 
obowiązywało; Prawa te należy oceniać według ana
logji prawa używacza uprzedniego (art. 95). 

Art. 169. Rozporządzenie niniejsze nie uchy
bia prawom pierwsz.eńst~a,uzasadnionym w trakta'" 
tach i umowach międzypaństwowych. 

Art. 170. Jeżeli wzór użytkowy został zareje ... 
strowany przed wejściem w życie niniejszego rozpo
rządzenia, okres trzyletni z art. 99 ust. 1 nie może 
upłynąć wcześniej, niż z upływem dwóch miesięcy od 
wejścia w życie niniejs~ego rozporządzenia. . 

Art. 171. (1) Do czasu wydania w Polsce jed .. 
nolitych przepisów karnych: 

a) zamiast are.sztu ponad sześć tygodni należy 
na obszarze, na którym obowic,zuje ko
deks karny z 1871 r., wymierzać karę wię-
zienia; . 

b) uprawniony do skargi o przestępstwo 
z art. 113 traci to prawo po upływie sześciu 
miesięcy od czasu, kiedy dowiedział się 
o popełnieniu czynu i o osobie sprawcy; 

c) nie można z powodu przestępstw z art. 113 
i 119: ' 

1) wdrożyć postępowania karnego, jeżeli od 
popełnienia czynu upłynęło lat trzy; 

2) wydać wyroku skazującego, jeżeli od popeł .. 
nienia czynu upłynęło lat sześć; 

3) wykonać wyroku skazującego, jeżeli od je .. 
go uprawomocnienia się upłynęło lat dziesięć. 

(2) Do biegu przedawnienia (l, 2, 3) nie wli
cza się okresu, przez który z powodów ustawowych 
nie moźna było postępowania karnego wdrożyć lub' 
wprowadzić, _ albo kary wykonać. . 
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. Art. 172. Do czasu wydania W Polsce jednoli
tych przepisów o postępowaniu w sprawach niespor
nych należy w sprawach, przewidzianych wart. 150, 
151 i ·153, stosować obowiązujący w b. zaborze ro
syjskim odpowiedni tryb postępowania (postępowa .. 
nie incydentalne) . . 

.- .. Art. 173. Termin najdłuższy ochrony do lat 
'dwunastu utrzymuje się nadal w mocy co do wzo
rów, którym przysługiwał on w myśl arL 105 usta
wy z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków. 
wzorów i znaków towarowych (Dz. U. R. P. Nr. 31, 
poz. 306). Opłatę za czwarty okres ochronny (11 i 12 
rok) uiszczać należy w wysokości podwójnej, nit 
przewidziana za okres trzeci. 

c Z Ę Ś Ć III. 
O znak~ch towarowych. 

R o z d z i a ł I. 
Powstanie prawa, ograniczenie jego mocy, 

uniewilŻnienie i wygaśnięcie. 

Art. 174. (1) Wyłączne prawo oznaczania to
warów znakami (rysunkami, obrazkami, słowami, li
terami, liczbami, formami plastycznemi i t. d.) celem 
wskatywania odbiorcom, ze towary pochodzą 
z · pewnego przedsiębiorstwa, powstaje w zasadzie 

. (art. 180) przez zarejestrowanie znaku. Prawo to 
rQzChu~a się na c<;l.ły obszar Rzeczypospolitej Pol
skiej. 

(2) Prawo z rejestracji znaku ogranicza się do 
towarów tego rodzaju, dla jaki~h zgłoszenie nastą
piło, a jakie wchodzą w zakres wymienionego w zgło .. 
szeniu przedsiębiorstwa. 

(3) Ochrona prawna rozpoczyna się od dnia 
zarządzenia rejestracji znaku. 

Art. 175. Do rejestrowania znaków towaro
wych powołany jest Urząd Patentowy Rzeczypospo-
litej Polskiej. . . . , 

Art. 176. Minister Przemysłu i Handlu może 
zarządzić względem pewnych towarów zakaz wpro
wad7:ania ich w obrót w kraju, zanim nie będą zaopa .. . 
tuone znakiem towarowym, zarejestrowanym we
dług przepisów niniejszego rozporządzenia. 

Art. 177. (1) Nie jest wainem prawo z reje-
stracji znaków: . 

a) które nie posiadają dostatecznego charakte
ru wyróżniającego; które służą do oznacza
nia rodzaju tow-arów, ich właściwości, ja
kości, ilości, przeznaczenia, wartQści, miej
sca pochodzenia; które stały się z czasem 
znakami wolnemi; które są słowami ogól
nie znanemi w zwyczajnym obrocie jako 
nazwy towarów, dla jakich je zgłoszono; 

. hl które naruszają prawa pewnych osób (do 
nazwiska, do firmy, do \vizerunku), lub 
w ogólności sprzeczne są ;?: obowiązującem 
prawem lub z dobremi obyozajami; 

c) które wprowadzają w błąd lub oczywiście 
wprowadzić ,mogą w błąd odbiorców co do 
pochodzenia towaru lub jego rod;?:aju i ja
kości albo odznaó:eij i innych właściwości 
~rzedsiębiorstwaj . . 

d) których część stanowi znak lub nazwa Czer,.; 
wonego Krzyża, o ile nie są zgłoszone przez; 
stowarzyszenia lub władze, uprawnione do 
ich używania; . 

e) których część stanowią herby, flagi i inne 
godła Państwa Polskiego, związków komu'" 
oalnych i innych korporacyj publicznych" 
odznaczenia honorowe i f. p. oraz znaki 
i ,stemple urzędowe, kontrolne i gwarancyj. 
ne, jeżeli zgłaszający nie wykaże się 
zezwoleniem właściwej władzy lub insty
tucji; 

f) których część stanowią herby, flagi i inne 
godłapanstw, należących do międzynarodo'" 
wego Związku ochrony własności przemy
słowej, znaki i stemple urzędowe, kontrol
ne i gwarancyjne tychże, jeżeli zgłaszający 
nie wykaże się zezwoleniem właściwej 
władzy. 

(2) Zezwolenie właściwych władz lub instytu .. 
cyj, wymagane przepisami zamieszczonemi w ust. 
1 pod e i f co do znaków i stempli urzędowych, 
kontrolnych i gwarancyjnych, nie jest potrzebne, je
żeli chodzi o towary zupełnie innego rodzaju, ani
żeli towary, dla których z urzędu takie oznaczenia 
zaprowadzono. 

(3) Ze 'Względu na przepisy ust. 1 f oraz ust. 4 
niniejszego artykułu, Urząd Patentowy będzie poda
wał do publicznej wiadomości w swe m czasopiśmie 
ul'zędowem: "Wiadomości Urzędu Patentowego" 
otrzymywane za pośrednictwem Biura Międzynaro
dowego w Bernie wykazy, notyfikujące, jakie godła, 
znaki, stemple i t. · d. na życzenie poszczególnych 
pańs.twmają korzystać z ochrony na ~asadzie ni .. 
niejszych przepisów. . 

(4) Przepisy niniejszego artykułu ust. 1 f, 
ewentualnie art. 183, będą stosowane względem zna
ków towarowych, zawierających powszechnie zna
ne godła państw, należących do międ;z;ynarodowe.go 
Związku ochrony własności przemysłowej, o ile re
jestracja tych znaków nastąpiła po dniu podpisania 
aktu międzynarodowej konferencji w Hadze, zebra. 
nej dla przejrzenia Konwencji ' Związkowej Paryskiej 
(6 listqpada 1925 r.); co do godeł państwowych nie· 
znanych powszechnie, jak również urzędowych zna .. 
ków i stempli państw, należących do wymienionego 
Związku, przepisy powyższe będą stosowane tylko 
do znaków towarowych, zarejestrowanych po upły. 
wie dwóch miesięcy od otrzymania wykazu notyfi. 
kacyjnego (art. 177 ust. 1 f) . . 

(5) Uzyskanie pozwolenia. władzy, o któ· 
rem mowa w ust. 1 e, f, niniejszego artykułl,l, nie 
wyklucza możliwości odmówienia rejestracji znaku 
z innych powodów. Rejestracja oznaczenia nie wykll,l
cza późniejszej rejestracji podobnego lub takiego sa
mego oznaczenia, pochodzącego z innego państwa . 

(6) Przepisy ust. 1 d; e, f mają zastosowa
nie takie do oznaczeń, stanowiących naśladownic':' 
two oznaczeń w ust. 1 pod d, e, f wymienionych, 
mogące wprowadzać w błąd odbiorców towarów. 

Art. 11.8. Rejestracja znaku towarowego nie 
pozbawia twóre,y rysunku możności dochodzenia 
swego prawą autorskiego przeciwko posiadaczowi 
~rawa z rejestr.acji znaku.. . .. 
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Art. 179. (1) Prawo z rejestracji znaku nie jest 
ważne, jeżeli dla towarów tego samego rodzaju jest 
ten znak już zarejestrowany, na rzecz innego przed
siębiorstwa, choćby nie zachodziła przeszkoda 
art. 177 ust. 1 c. ' 

(2). JeżeJi znak towarowy pewnego przedsię
biorstwa został z rejestru wykreślony, to bez zgody 
przedsiębiorcy, który był właścicielem znaku, mo
że przez rejestrację powstać na rzecz, prZedsiębior
stwa, wytwarzającego lub sprzedającego towary te
go samego rodzaju, ważne prawo z takiego samego 
znaku dopiero po upływie trzech lat od daty wykre
~lenia znaku dawniejszego z rejestru. 

Art. 180. (1) Gdy niezarejestrowany znak to
warowy żnany jest , w Polsce jako znak pewnego 
przedsiębiorstwa, a inny prżedsiębiorca zgłosił ta
ki sam znak, dla swego przeąsiębiorstwa, wyt~arza
)ącego lub sprzedającego towary tego samego rodza
ju, pierwszy przedsiębiorca może prz'Cz rok od ob
wieszczenia o rejestracji żądać w Urzędzie Patento
wym, a w razie sporu w sądzie, żeby prawo z reje
stmcji znaku zostało uznane jako jego prawo i prze
pisane na rzecz jego przedsiębiorstwa. W razie ta
l:iego żądania WInien zwrócić temu, kto znak zgło
sił do rejestracji lub jego rejestrację uzyskał, koszty 
~głoszenia lub rejestracji, jakie sam musiałby po
nieść.Co 'do roszczeń o zbogacenie i wynagrodze
me szkód stosować należy analogiczne przepisy 
art. 183 ust. 2 i 3. 

(2) Przepis powyższy nie uchybia możliwości 
wniesienia skargi o unieważnienie pierwszej reje
stracji na podstawie art. 177 ,ust. 1 c i art. 179. 

(3) Jednak nawet, gdyby po upływie powyż
szego okresu rocznego utrzymał , się bez zmiany 
wpis prawa do znaku zarejes,trowanego, prawo z re
jestracji nie ma mocy wobec używacza uprzedniego 
w zakresie jego dotychczasowego przedsiębiorstwa. 

(4) Prawo używacza uprzedniego jest ściśle 
związane z jego przedsiębiorstwem i bez niego nie 
może być ' na nikogo przeniesione. Należy je wpisać 
do rejestru na wniosek używacza, jeżeli zostało 
stwierdzone dokumentem publicznym lub dokumen
tem prywatnym, w którym oznaczono przedsiębior
stwo uprawnione i na którym podpis właściciela 
znaku zarejestrowanego został uwierzytelniony są
downie lub notarjalnie. 

(5) Urząd Patentowy może zażądać na wnio
sek stron interesowanych albo Prokuratorji General
nej Rzeczypospolitej Polskiej pod grozą zastosowa
nia przepisów art. 181 c i art. 177 ust. 1 c, aby wła
ściciel znaku zarejestrowanego lub używacz uprzed
ni, albo jeden i , drugi ~zupeb:,J.ili swe znaki przez 
zarejestrowanie takich dodatków, jakieby niewąt
pliwie wskazywały, że towary pochodzą z różnych 

, przedsiębiorstw. , 

Art. 181. Za znak taki sam w rozumieniu ni
niejszego rozporządzenia uważa się także znak, róż
niący się od dawniejszego tak nieznacznie, że ' mimo 
róznic odbiorca · towaru może · z łatwością przypu
szczać, iż towar pochodzi z przedsiębiorstwa, które
go znak ma w pamięci. Przepis ten stosuje się także 
wtedy, gdy między znakami zachodzą różnice co do 
środków~ któremi · działa się na odbiorców (np. je
den jest słowny, a drugi obrazowy). 

Art. 182. (1) Pierwszeństwo prawa z rejestra
cji znaku towarowego liczy się od chwili zgło
czenia znaku w Urzędzie Patentowym. 

(2) Kto zgłosił w Urzędzie Patentowym znak 
towarowy, umieszczony przedtem na towarze, wy
stawionym w Polsce na publicznej wystawie, ' dla 
której przyznano tę ulgę rozporządzeniem Ministra 
Przemysłu i Handlu, będzie korzystał z prawa pierw
szeństwa od daty wystawienia, jeżeli zgłoszenie zna
ku w Urzędzie Patentowym nastąpiło przed upły
wem sześciu miesięcy od tej daty. 

(3) To samo odnosi · się do wystaw w innych 
krajach, należących do międzynarodowego Związku 
ochrony własności przemysłowej, jeżeli prawo to zo- . 
stało · im przyznane na podstawie wewnętrznego 
ustawodawstwa danego kraju. · Urząd Patentowy 
może żądać dowodu tożsamości przedmiotu wysta
wionego z przedmiotem zgłoszenia oraz dowodu da
ty i miejsca wystawienia w sposób, jaki określi roz
porządzenie Ministra Przemysłu i Handlu. Okres 
sześciomiesięczny (ust. 2) nie przedłuża okresu rów- _ 
nież sześciomiesięcznego, określonego w ostatnim 
ustępie niniejszego artykułu; jednak, · jeżeli towar 
wystawiono przed pierwotnemzgłoszeniem zagra
nicznem, służącem za podstawę prawa pierwszeń
stwa, Urząd Patentowy może przyznać prawo pierw-
szeństwa od daty wystawienia towaru. . 

(4) Kto prawidłowo wniósł podanie o zareje- · 
strowanie znaku towarowego w jednem z państw 
należących do międzynarodowego Związku ochrony 
własności przemysłowej, lub · jego praWny następca, 
będzie korzystał - z zastrzeżeniem praw osób trze
cich - z prawa pierwszeństwa owem zgłoszeniem 
uzasadnionego, jeżeli wniesie do Urzędu Patentowe
go podanie o zarejestrowanie znaku w ciągu sześciu 
miesięcy od daty pierwotnego żgłoszenia zagranicz
nego; jeżeli ostatni dzień tego okresu jest wolny od 
zajęć w Urzędzie Patentowym, wówczas wymienio
ne podanie wnieść można jeszcze w najbliższym dniu 
czynności Urzędu. 

Art. 183. (1) Prawo z rejestracji znaku towa
. rowego będzie unieważnione o tyle, o ile zachodziły 
przeszkody prawne do jego powstania, wymienione 
wart. 174, 177, 178, 179 i 181. 

(2) Posiadacz prawa ze znaku nie ważnie za
rejestrowanego, który o nieważności wiedziaJ lub 
musiał wiedzieć, odpowiada za szkodę, zrządzoną in;' 
nym osobom ze swej winy. 

(3) Posiadacz prawa, nieważnego . w myśl 
art. 179, winien w każdym razie wydać niesłuszne 
zbogacenie z trzech lat ostatnich właścicielowi 
prawa wcześniejszego. . 

Art. 184. Prawo z rejestracji znaku towaro
wego gaśnie: 

a) jeżeli opłata za bieżące dziesięciolecie za-
lega ponad trzy miesiące; . . 

b) jeżeli właściciel znaku zrzeka się go pisem
nie lub do protokółu wobec Urzędu Paten
towego; 

c) jeżeli warunki istnienia prawa z cźasem od
padły i okoliczność ta została stwierdzona 
prawomocnem orzeczeniem Urzędu Paten
towego. 
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Ro z 'd z ia ł II. 
Wła,sność i illne pra~a uec~owe na znaku towarow,ym. ' 

Art. 185. Znak towarowy jest przedmiotem 
własności i , innych praw rzeczowych jedynie wra~ 
,z' przedsiębiorstwem, dla którego został zgłoszony, 
. lub dla którego przez , używanie znaku powstał 
(art. ,180), i tylko wraz z pr.!:'edsiębiorstwem przecho
dzi na inne osoby w drodze nast~pstwa ogólnego lub 
szczegółowego. 

, ,.' Art. 186. (1) Strony winny zgłosić do rejestru 
'znaków towarowych zmiany w prawach rzeczo
wych, jak zwłaszcza powstanie tych praw, przenie

: sięnie i umorzenie - co do praw używaczy ,uprzed
nich o tyle, o ile te prawa są do rejestru wpisane, 
(art. 180 ust. 4) - nadto wsze~kie zmiany w oznacze-: 
niu przedsiębiorstwa, zwłaszcza w firmie. , , 
.'. ' . (2) Jeżeli ktoś nabył przedsiębiorstwo, z któ
'rem łączy się prawo z,e znaku, do rejestru wpisane, 
nie może , dochodzić tego prawa przeciw osobom 
trżecim ' wewłasnem ,imieniu, dopóki nie postara się 
'o wpis aktu przeniesienia do rejestru znaków. Wpis 
: riastąpi na podstawie dokumentu publicznego albo 
dokumentu prywatnego, wykazującego tytuł naby
eta, ,na którym podpis zbywcy jest sądownie lub no
tarjalnie ' uwierzytelniony. Dopóki nabywca przed
~iębiorśtwa nie postawi wniosku o wpis, wszelkie 
urzędowe zawiadomienia, jego praw dotyczące, bę
dą do;ręczane ~ ze skutkiem prawnym przeciwko nie
mu, jego prawozbywcy lub tegoż dziedzicom. 

Att. 187. (1) Skargi o własność i o prawa rze
czowe na znaku, także o prawo używacza uprzed
niego, będą zaznaczone (zaznaczenie sporu) .w re
jestrze: znaków na wniosek osoby, która skargę 
wniosła. ' , , 

(2) Powyższe zazna~zenia sporu mają ten sku
tek, że orzeczenia, wsporze zapadłe, wywierają moc 
prawną także przeciwko osobie, która po zaznacze
niu nabędzie jakieś prawa na znaku lub do znaku. 

\ 

R o z d z i a ł III. 
Ochrona praw z rejestracji znaku towarowel1o. 

, Art. 188. (1) Kto w wykonywaniu przemysłu 
lubhandlJ1 bezprawnie wkracza w zakres wyłączno-

- ści z zarejestrowania znaku towarowego wynikają
cej, lub winny sposób niezgodny z prawem lub do
bremi obyczajami wyrządza szkodę osobie z zareje
strowanego znaku uprawnionej, w szczególności kto 
w swem przedsiębiorstwie ćhoćby tylko w okólni
kaćh; ,na blankietach, środkach reklamy i t. p. ogło
szeni/lch ,bezprawnie uŻyWa znaku towarowego, za
rejestrowanego dla · towarów tego samego rodzaju 
na rzeczinIlegoprzedsiębiorstwa, lub kto w swem 
przedsiębiorstwi,e oznacza towary bezprawnie naz
wą obcego' przedsiębiorstwa - winien ~aprzestać 

, naruszenia, wydać niesłuszne zbogacenie z trzech 
lat o~tatnich, a nadto, jeżeli działanie jego było wy
wołane złym zamiarem , lub oczywistem . niedbal
shvem, wynagrodzić ' wszelką szkodę uprawn~onemu 
i dać mu zadośćuczynienie za krzywdy osolSistej na
tury przez ogłoszenie wyroku w dziennikach, przez 
odpowiednią deklaracj~ publiczną, w , razie narusze
nia ufi,lyślnego przez zapłatę pokutnego. Zamiast , 
~ymienionych ' majątkowych świadczeń pokrzyw .. 

dzony mote żażądac ' ryczałtowej , sumy pieniężnej, 
nie przekraczającej 15.000zł.j sumę tę oznaczy sąd 
według własnego uznania. , 

(2) Roszczenia z powodu naruszenia pra w 
z rejestracji znaku ulegają przedawnieniu trzylet-:
niemu" które liczy się co do każąego czynu bez
prawnego oddzielnie. 

Art. 189. (1) Jeżeli p~zwany przez , skargę 
z artykułu poprzedniego zarzuci, że prawo z reje
stracji znaku nie ,istnieje, sąd może przerwać postę
powanie procesowe aż do rozstrzygnięcia sporil 
w tym przedmiocie przez Urząd Patentowy, przy
czem oznaczy termin, do ' którego skarga ma być do 
Urzędu Palentowego wniesiona., Jeżeli skarga nie 
zostanie w tym terminie wniesiona, lub inie 'będzie 
popierana, albo Urząd Patentowy orzeknie, że pdi
wo z rejestracji znaku w chwili wniesienia skargi 
przed sądem istniało, sąd na wniosek podejmie pO'
stępowanie procesowe. ( 

(2) Zarówno w przypadku przerwy postępowa~ 
nia niniejszym artykułem przewidzianej, jak i w tn'': 
nych przypadkach w toku postępowańia sądowego 
o naruszenie prawa z rejestracji znaku, sąd w dro~ 
dze zarządzeń tymczasowych (zabezpieczeń po
wództwa) może wydać zakaz ' dalszego wkraczania 
przez pozwąnego w zakres wyłączności zzareje
strowania znaku wynikającej, zarzą1zić przechowa;. 
nie narzędzi, służących do wytwarzania znaków, za
pasu gotowych znaków, towarów zaopatrzonych zna
kami, usunięcie znaków z towarów i t. p. ' . 

Art; 190. (1) Kto w wykonywaniu przemysłu 
lub handlu umyślnie wkracza bezprawnie w zakres 
wyłączności I z zarejestrowania znaku towarowego 
wynikającej, albo przywłaszcza sobie prawo do za
rejestrowania znaku, ulega karze grzywny do 75.000 
zł. lub aresztu do sześciu miesięcy, albo obu karom 
łącznie. 

(2) Ściganie odbywa się z oskarżenia publicz
nego. 

(3) Sąd karny może również orzekać o wnio
skach, opartych na art. 188, 189 i 191. 

Art. 191. Przyrządy, które mogą służyc wY'
łącznie do podrabiania znaku lub do oznaczania to
warów, i zapasy gotowe znaków należy zniszczyć 

, na koszt krzywdziciela, , jeżeli się ich nie przyzna p6-
krzywdzonemu za jego zgodą na poczet odszkodo~ 
wania. Znaki, bezprawnie na towarach umieszczone, 
należy na wniosek pokrzywdzonego lub oskarżycie
la publiczn.ego usunąć, choćby się , to łączyć miało ze 
zniszczeniem towaru. 

R o z d z i a ł IV. 
Ochrona wolności handlowej. 

Art. 1'92. (1) Każdemu wolno wnieść do 
Urzędu Patentowego (wydział spraw spornych) skar-, 
gę o unieważnienie rejestracji zn;tku towarowego 
z powodu braku warunków, objętych art. 174 i 177 
od początku lub dlatego, że warunki istnienia prą- . 
wa z art. 177 z czasem odpadły. W szczególności 
skargę wnieść może w interesie publicznym Proku- . 
ratorja Generalna Rzeczypospolitej Polskiej z inicja
tywy ministerstwa, właściwego ze względu na inte . .,. 
resy, o które chodzi w danej sprawie. Przepis ni~ 

/ 
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niejszego ustępu o moz!iwości wmesienia skargi 
przez każdą osobę nie ma zastosowania w przypad
ku, gdy znąk zarejestrowany uchybia tylko prawu 
pewnej osoby (art. 177 ust. 1 b). 

(2) Każdemu wolno wnieść do Urzędu Paten
towego (wydział spraw spornych) skargę z żąda
niem ustalenia, że znak towarowy, którego zamie.
rza w swem przedsiębiorstwie używać lub używa, 
nie jest taki sam (art. 181), jak wskazany znak, zare
jestrowany dla przedsiębiorstwa, wytwarzającego 
lub sprzedającego towary takiego samego rodzaju. , 

R o z d z i a ł V. 
Postępowanie i właściwo~ć władz, 

lA. Rejestracja znaku towarowego oraz inne czyn
ności wydzialu zgloszeńUrzędu Patentowego. 

.. Art. 193. Celem pabycia prawa wyłącznego 
używania w przedsiębiorstwie znaku towarowego 
przedsiębiorca zgłosi znak pisemnie do Urzędu Pa
tentowego (wydział zgłoszeń). Dl~ każdego znaku 
wnieść należy osobnę podanie, przyczeItl zastrzec 
można nieistoŁnę odmiany. Za termin zgłoszenia 
uważa się chwilę, w której zgłos;zenię nadejdzie do 
Ur~ędu Patentowego. 

Art. 194. (1) Zgłoszenie musi zawierac: wnio
sek o zarejestrowanie znaku; dokładny rysunek zna
ku co najmniej w 10 egzemplarzach; imię i nazwisko 
oraz miejsce zamieszkania zgłą.s;zającego znak, a gdy 
zgłaszający mieszka zagranicą - rÓwnież adwokata 
lub rzecznika patentClwego, mieszkającego na -obsza
rze Rzeczypospolitej Polskiej, którego zgłaszający 
winien wyznaczyć jak6 pełnomocnika swęgo i upo
ważnić pr~yna imniej dCl odbiQru wszel ls:ieh pism . ?I d 
władz i osób inter,cgowanych, w uezególnośei t gtk
te dCl odbioru skar g, w niniejszem. rozpot'ządlileniu 
przewidzianych; oznaczenie rodzaju i zakre:su dzia
łania przedsiębiOl'stWą, nazwy jęgo (firmy), wymie
nienie, czy jest przedsiębiorstwem przemysłowcnn 
C'l-y tylko handlow~m, ppdanie główll~j ~ied.ziby, tu
dzież siedziby ząkładów ubocznych; wymięllienię ro
d?:aju towarów, dla. których . znak zost!-jta zgłoszony; 
po u6tąnQwi~niu klas towarów pnęz Ministra Przę
mysłu i Handlu - Qznac;I;ęnie klasy lub klas według 
rQ;lporządzenia ministerjaluegQ, , 

{:al Zgłaszają<;y winien uiścić przepil>ana opła
tę ~a zgłoszenie. W razie jej nieujszcze.11ia. w · te.rmi
nie, przez U rząd wy;maCZ9DYID, zgłQ$zcnie będzj~ 
uważane za niebyłe. 

(3) Jeżeli w znaku towarowym znajdują się 
obce nazwiska, herby lub wizerunki, należy złożyć 
pozwolenie dotYc~ących osób. W szcżególności 
trzeba wykazać się pozwoleniem korporacyj pu
blicznych, jak to: Państwa, powiatu, gminy i t. p., 

.któryeh hęrby lub inne OZJHlcZ(łnia zamieszczQne zo
sŁąły w zn~ku towilrowym, względnię ;l,;ęzwoleniem, 
wyndenioncm wart. 177 ust. 1 f, 

(4) Ppnadto zgła~2;aiĄcy winien zasto$owil.Ć się 
·0.0 .szczegółowych pnepillÓw, wydanych pr~ę~ 
Un",d co do podań i zilłąc~ników. 

. Art. 195. (1) Jeź~li znak towarowy ma. być 
za:!!j estro,wa~y . dl.. przedsiębiórs~wa, . którego sie
dZIba zml.JduJłI SIę tylko w państWie obcem j zgłasu.
ji\cy znak powiDięD także przed8tawi~ dowód, te 

znak doznaje ochronypra~nejw temże państwie 
obcem. 

(2) Kto stosownie do art. 182 ust. 4 chce ko
rzystać z praw pierwszeństwa na podstawie zgłosze .. 
nia zagranicznego, winien w okresie sześciu miesię·"" 
cy od daty zgłoszenia zagranicznego wnieść do Urj1:ę
du Patentowego podanie o zarejestrowanie znaku 
i równocześnie lub dodatkowo, lecz nie później niż 
w trzy miesiące od wniesienia podania postawić 
wniosek o przyznanie mu praw pierwszeństwa. 
Zgłoszenie pierwotne należy oznaczyć w sposób ni~
wątpliwy, w szczególności przez .podanie jego daty 
i kraju, w którym nastąpiło, wZ21ędnie dal$zych 
szczegółów potrzebnych do rozpoznania tożllamości 
zgłoszenia. Nadto należy złożyć Urzędowi w czasie 
przez Urząd wyznaczonym, oie krótSzym jednak 
jak trzy miesiące Cld daty zgłoszenia, kopję zgłosze
nia zagranicznego (wraz z odbitką znaku), . której 
zgodność z oryginałem stwierdziła właściwa władza 
zagraniczna; dalsze uwierzytelnienia nie będą wy.,. 
magane. Zamiast kopji ;zgłoszenia zagraniczneg() 
zgłaszający może złożyć zaświadczenie wła.ściwej 
władzy zagranicznej,stwiel'dzające wra.z ;r;e ~naki .. m 
datę zgłoszenia pierwotnego, o~obę zgłaszp.itlcegQ, 
pn:edsiębiorstwo i rodzaj towaróW. Jeżeli ~gła!>z.a;.~
ey składa Urzędowi dowód · rejestracji ~ną.ku, ~.a.'Wi.
rający datę ~głoszęnia, p~obny odpis ~głol>zeniQ. piiłr;.. 
wotnego lub wytej wy~ienipne zaświądqzęnił są 
,będtl!j. 

Art. 196. (1) Wydział zgłoszeń ba<4, C1:y' 

~głoszenie odpowiada przepisom art. 194 oraz 195. 
(2) Jeżeli wydział zgłoszeń stwierd~i, ze nie 

uczyniono zadość przepisom ~rt. 194 oraz; 195 u~t. l, 
w~zwie ~głąszajflcęgo dQ u.sQuięoia brAków 2;gło§z,e
nia. W razie nieuczynienia zadość temu wegW~nhl 
W c4aiiie przez WYO;ljal ;zgloszęń wy~nll<lzonym 
~głoszcnie będzię uwaiane z;a coIniqte. .. 

(3) W razię niezastosowanm si~ puez J}r.a.g
. ną<;~go kon;y~tąć :?: praw!!. pięrw~z;ę(J.stwa (art 182 

ust. 4) do przepisów art. 195 ust. 2 wydział zgłoszeń 
odmówi przyznania pierwszeństwa, 

Art. 197. Prezes , Urzędu Patentowego ma 
prawo w granit;:ąch niniejszego ro];por~~d~ęnia wy"" • 
dawa.ć ~zc~egółowe instrukcję, ,dotyGz~qę hadaDUI. 
ZgłoS;l;ętl znaków towarowych orai? dług().~i pkr ... 
J';w wy~nę.'l:zanych pn:erZ Ufz·ąd, 

:, Art. 198. (1) , Urząd pat~ntowy (wydział xgłQ
~zęń) bada nadto, czy przech." ręjestracji ~głQszon,
go znaku nie zaehod~ą przeszkody z al't, 1'74 i \1'77 
niniejszego rOł:poł'ządzenia. . \ 

(2} Jężeli stwierdzi brak warunków z art. 114 
i 177, jaki nie mot e być usunięty przęZ zmiany ~i9 ... 

. istotne przy utrzymaniu tego samego pierw$zeństwl" 
odmówi rej estracji znaku; w razie przedwlwrn w,~
wie zgłaszającego do uchylenia u~terek w okr.sie 
oznaczonym. 

(3) Urząd Paten towy (wydział zgłoszeń) Oqł1J6 ... 
wi również rejestracji znaku, jeżeli dostrzeże, te ~en 
sam lu~ taki sam z,na.k jest już zareje;strpwal\Y dla 
innego przeclsiębio1'ę;twa i dla teg'o samego rodzaju 
towarów (art. 179, 181), 

(4) 'jeh!i wydział z~łol!zet\ przy PQwytazem 
badaniu dostrzeże, te taki sam ~nak list j,uż ~ar~~-· · 
,trowaAy lub zgłos~o,ny, lub był zareiesllrowaay dl~ 
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-inne.goprzedsJębf.ol"lslwa i tego sameg9 rodzalu towa
rów, a stan spr8!wy nie daje dostatecznych podstaw 
do stwierdzc,mia przeszkód w myśl art. 177, 179 lub 
181, natenczas zawiadomi o swemspotrzeżeniu 
przedsiębiorcę zgłaszającego znak -oraz tego przed
$ięMorcę, którego znak jes,t j uż zarejestrowany lub 
zgło'szony lub był zarej<:.>>s-trowany nie dawniej, niż 
przed trzema laty. Po przesłuchaniu pierwszego, 
a drugiego jeżeli zgłosi się w czasie oznaczonym, wy
dział zgłoszeń zaręjestruję znak lub odmówi rejestra .. 
.cji, stos9,w~iedo 'stanu sprawy. 

. Art. 199. (1) Jeżeli badanie warunków art. "174 
ł 1 n doprowadzi do uchwały pomyślnej, wydział 
zgłoszeń wzywa zgła!>zająccgo, do złożen4t kliszy 
~naku oraz uiszczenia: opłaŁy za clziesięciolętnią 
qchronę i za klasy towarów (art. 213 ust. 2), jak rów
n~eż kwoty, odpowiadającej kosztom ogłoszenia o re
Jestracji zp-aku w "W1adomościach Urzędu' Patento
wego".; po dopełnieniu tych warunków zarządza ;re'" 
jestra~ję zn aku i wydaj,ę świadectwo ochrOnne. 
. , (2) Nina,stosowarue się w okresie trzymie
,sięcznym do w'cz'Wan~a, określonego w ust.ępie po
p.rzednim, będzie uważane za cofnięcie zgłoszenia. 

' (3) Przedłożenie kliszy znaku słowne~o pie jest 
wymagane, o ile cechąznam-ienną znaku. ni.e jest 

. również o~ólny charakter lłapisu. 
, (4) O rejes tracji znaku .ogłasza się w "Wiado. 
mośdach Urzędu Patentowego'! z istotnemi określe
niami, a w szcz-ególności z podaniem pierws~eństw!\ 
i t · odbitką znaku, przy ewenŁualnem podaniu barw, 
rN·· jakich znak, zOI&tał zgłoszony. 

. (5) Na świadedwie należy 9dhić, nakleić lub 
0 ;0 niego dołączy.ć znak towarowy, względni.e jego 
podobiznę. ' .' . , i l I J 

(6) Datę świadectwa uważa się zadzi~ń reje .. 
~tracji ii udzielenia prawa wyłączności. 

'Ad, 200! (l) Przeciwko odmowiezarejestro
w-ania .znaku, jak i przeęiwko uchwale, . wzywające; 
z.głasmjącego do u:swli.ęcię. usterek znaku, względnie 
do uzupełnienia brąków zgłosi?:enia, moi.na odwoła~ 

.się do wydziału odwoławczego w ciągu dwócp. mie-. 
sięcy, 

, (2) OgTaniczenię przę;l: Un;ąd prawa PO .<:z~śd 
zgłoszonego znaku hJ.b do p~wl1.yęh tyl4.9 r·odz~jów 
towarów, jak również odmowę przyznania pierw
szełistwa uwa;(;.asi~ za odmowne załatwienie poda
pią, wc~ęśGi. 

Ąrt. 201. (1) SprGl-wy, L;:leżące do zakresu 
'działania Urzqdu Patęntowego, a nie z~sirzE(żone 
dla innych wydziałów, załatwia wydział zgłoszeń. 

(2) W szczególności wyd-7.iał zgłoszeń zarzą .. 
Gza wykrdleniJe znaku towarowego z rejestru z po
wodu nieuiszczenia Qplaty za .korzystanie z ochre
ny znaku lub z powodu zrzeczenia się prawa ze zna
ku przez wł-aściciela, tudzież t:arejestrowanie wszel. 
kich zmtan, dotyczących własności i innych praw 
r'zeczowych na znak'!.1. . " . 

Art. 202. Przedwko uchwałom wydziału ~gło
,sz'eń, wy'danym na podstawie art. 201, słu.ży odwo
ł'31lie do wydziłl-łuoowoławczego ,w ciągu ,dwóch 
:miesięcy~ 

B. Unieważnienie rejestracji znaku towarowego .. 

Art. 203. (1) Skarga o unłeważnienie rejesŁra~ 
cji ;maku towarowęgo winna zawierać jasno określo-

. ne ~ądanie, ' zwięzłe przedstawi~nie sprawy i wymi.e
nienie środków dowodowych,. Do·kumenty w skardze 
powołane mogą być do niej dołączone także w. odpi
sie nieuwierzylelnionym, Oryginał lub odpis uwie-
rzytelniony złożyć należy, gdy zostanie dopuszczony' 
dowód z tych dokumenŁbw. ' m 00 ską.rgi dołącza się tyle odpjsów skargi 
i załączników, Uu jest pozwanych. 

Art. ~04. (1) Po stwierdzeniu warunków for .. 
malnych 'Skargi Urząd Patentowy (wydział spraw 
spornych) z,aTZądza doręczenie skargi stronie pozwa" 
nej i wyznacza jej okres przynajmniej trzydziesŁo
dniowy do wniesienia pisemnej obrony. Skargę, któ
rej brak formalnych warunków, wydział spraw spor
nych odrzuci uchwałą. Powód przeciw takiej uchwa
łe może wnieść w ciągu dwóch tygodni . odwołanie 
do wydziału odwoławczego; wydział odwoławczy 
Fozstrzyga je na posiedz.eniu niejawnem, bez wyzna
czania rozprawy. 

(2) Do ob:rony piJsemncj dołącza się tyle jej od~ 
pisów, Hu jest powodów. Co do dokumentów, na któ ... 
ra powołuje się pozwany, należy odpowiednio sto ... 
sować postanowienia art. 203 ust. 1. 

Art~ 205. (1) Po wniesieniu obrony, względ.; 
nie po upływie okresu do jej wniesienia, wydział 
'spraw spornych wyznacza ustną rozprawc;, a zara~ 
zem w pierwszym przypadku zarządza doręczenie! 
oprony strQni~ p.owcido1W·ej. 

(2) Rozprawa ustna ' odbywa się jawniej prze", 
wodp.if:;.7·ący I11pte dla ważnych przyczyn zarządzlć! 
tajnoś~ rQzpr~wy. . 

(3) Nje~~ą.wiennjctwo stron do ustnejrozpra
'Wy ni.e przieszh:adza prz~pro'wad:ł;(miu rozprawy. 

(4) Wyd;l:i.ą.ł sprp-w sporpycn może także 
uwzględnić okoliczności faktyczne, nie powołane 
przęz strony, j qOp).~.ścićdowody. pie ,zgłoszone przez 
~tron.y. . . 

(~) WY.Ó;iflł &praw spornych mot e wez:vać do 
rozprawy i przesłuchać, także pl.d prtysi ~gq, świad
.~ów i znaWCÓWj ~n0że u 1,1. prz~:)tlł-chapje WC2WaQ 
sądy, 

(6) Z przebiegu rozprl;ŁWy należy spisać proto
kół, zawjęrą.ją~y treściwe puedstawienie twierdzeń 
stron i wynikid.Qwo.dó\V. 

(7) Qrz.ęp:enię, ~:tóre zawierać winno taki~ 
~postan.Qwienie o lwsr.tach p.os t ępowania , wydaje wy"'" 
dzjd sprfiw sporp,ych na pi~mie. 

. J\rt. 206. Na wmosek pozwanego wydział 
spraw spornych n.akaże powodowi, mieszkającemu 
lub maiącemu siedzibę z3.granicą, a nie posiacl.-'ljące
mu w kraju majątku nieruchomego, złożyć kaUCJę na: 
;l:abezpieczenie· kosztów postępowania - pod ry
gorem zanięchan-ia postępowania, chyba że kOllwen." 
cje międzynarodowe lub wzajemność wykluczają 
obowiązek złożenia kauqi. . 

:Art .. 207" Wniesi,ęnie 'skargi o umewaznienie' 
prawa ze znaku towarowego, jako też orzeczenie, 
u-nieważniające rej1cstrację znaku, należy z 'llrzędu 
zaznaczyć w Jejestrze, a nadto orzeczenie uniewa:t~ 
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.. 
niające ogłosić w "Wiadomościach Urzędu Patento
wego". 

Art. 208. Prze~iw:ko orze~z~n.i~,' wydanemu 
p,q;e., z w.ydział .spraw sponiy;:h., . stropy, a. 'tak~e Pfo- ' 
~uratorra Generalna, mogą wnieść w Clą~U dwoch 
:{Iliesięcv odwołanie do wydziałuod:woławczego 
Urzędu· Patentowego. . '.. . 

. Art • . 209. (1) Do postępowania odwoławczego 
s(ąsuje się odpowiednio przepisy art. 203 ~ 206j w postępowaniu odwołav/czem strony mo~ą przyta
czać nowe fakty i zgłaszać nowe dowody . . 

(2) Przepisy art 203 - 209 ust. l, stosuje się 
również w ~prawach, Clotyczących ustaleń z art. 192 
oraL umorzeń praw ze znaków związkowych ·z art. 
222 niniejszego rozporząazenia. 

C. Skarga do Najwyższego Trybunału Administra
cyjnego. 

Art 210. Przeciwko orzeczeniom i uchwałom 
Urzędu Patentowego, o jle u}.~gają zaskarżeniu do 
Najwyższego Trybunału AdminilsŁracyjnego w myśl 
ustawy z dnia 3 sierpnia 1922.r. (obwieszczenie Pre.,. 
z·esa Rady Ministrów z dn. 26 czerwca 1926 r., Dz, 
U. R. P. Nr. 68. poz. 400), może wnieść skargę także 
Prokuratorja Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 
jlŃsprawach, w ldórychrozporządzenie n1niejsze 
pr:t:ewiduje jej współudział w interesie publicznym. 

D. Właściwość sqdów . . 

". Art: 211. (1) Spory o prawa i roszczenia ' pry
w(;lłno~prawne, dotyczące zarejestrowanych . znaków 
towarowych, należą do właściwości sądów, .a zwła-
sz~za: ' . 

a) spory o własność znaku zarejestrowanego 
oraz inne prawa rzeczowe. n<'i znaku (art. 
185) lub prawa do znakUj także spory o ist
nienie ' lub nieistn1enie praw · używaczy i 
uprzednich, (art. 180), ale nie spory z art. 
192; , '" 

'. b) spory',o roszczenia majątkowe (wydanie 
zbogacenią, odszkodowanie), . wynikające 

, .. z uni'eważnienia ' lub · umorzen,i-arejestrac)i 
znaku; ,. i 

c),spory o narus~enie własności , .oraz, innych 
prawrzectowych na znaku i . praw. do zna.
ku (art. t88, , 189 i 19ą . . ... .. , . 

(2) Dla sporów oprawa i piywatno~prawne 
I'OSZ<:zeni'a, wymkmione w us t. ' 1, w1aśdwemi : są są
dy, które orzekają w sprawach handlowych: , 
" ' (3) ·Prz'V oznaczeniu właściwości miejscowej" 
sądów, zależnej od miejsca zamieszkania pozwanego, 
należy, jeśli pOlz.;vanymjest włciścicielznaku tow,a
iawego,zamieszkaly . zagranicą, brać za, podstawę 
miejsce zamieszkania w Polsce jego ... :pełnomocnika 
(art. 194). 

Art. 212. Sprawy o przestępstwa!· przewidzia
ne wart. 190, należą do właściwośCi sądów o!uęgo
~ych: 

Ro z d z i a ł VI. 
Opłaty. 

" Art. 213. (1) Opłata przy zgłośzemu 'znaku to-
warowego · wynosi 20żł. I 

(2) Nadto zgłaszający po ofrzymaniu zawiado~ 
mienia wydziału : zgłoszeń, ·iż znak nadaje się Ido re
~estracji, winien opró,~;z : kwoty, . odpowiadąiąc~j 
k01sztomogłoszenli1a o rejestra(:ji . w. "Wiadomoś,oja~b 
Urzędu Patentowego",uiścić, jako należność za kó~ 
rzy;;lanie z dzilesięciolet~iej ochl"ony każde~oznakul 
60 zł. i za , ~ażdą klasę tą:warową 15 zł. ,', . 

(3) Za znaki związkowe (art. 221) " wszystkie 
opłaty obowiązują w wysoko:ści podwójne'j. 

' -:.' , 

. ,. Art. 214. . (1) · Opłaty za dalsze korzystanie , 
z ochrony i za klasy towarowe należy uiszczać zgó.ry 
co lat dziesięć, licząc' od "'daty -świadectwa: . , 

(2) Jednakow'O·ż . można , uiścić opłatę w cią~ll 
trzech miesięcy po terminie płatności, z grzywną 
w wysokości 5% przy ' opłacie w pierwszym miesią
cu, 10% - w drugim i 15% ~ w trzecim. 

Art. 215. ZIl wnio~k'i .. o wciągnięcie . do,. xe~ 
jestru zmian,dotyczącyęh 'praw rzeczowych ą.r~~ 
praw używaczy, wno.s*.orie do wydziału " zglQ
s~eA~ ui~zcza się po 20zł.j ' za odwołania od 'uchw~t 
wyd7iału zgłoszeń - po 30 zł.j za wnioski i skargi 
do wydzie.łu spraw spornych i 'za odwołania od jego 
orzeczeń - po 60 zł. ' . 

, Art. 216. Odopł~t powyższych (art. 213 -
215) me można być zwolriopyrnjllie ulegają , też one , 
odroczeniu. · , 

Art. 217. Sposób 'uiszczania opłat, pi-'zewi':: 
dziartych w niniejszej 'części, uśtali rozporządzenie 
Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu ' z Mi~ 
nistrem Skarbu. . , 

,I- ! 

Znaki związkowe. , . 

Art • . 218. Związki _ przedsiębiorców; , będąc~ 
os!obami prawnemi w Rzeczypospolit'ej Polski~j, mo
gą zgłosić .do z1uejestroiWania , znaki ' zWiąz~owe 

w {ym celu, aby członkOD;lzwiązku zapewnić ·wy
. łączność oznaczania to~arów, pochodzących z i~h 
przedsiębiorstw, znakiem związkowym. . , 

. ' , : "-, ', <' ., 

Art. 219. Do znaków związkowyc:h stosujt! się 
z odpowiedniemi zmianami postanowienia części III 
ninieilszego T'Ozporządzeniao ,tyle,' o ile z przepisów 
tego i rozdżiału VII nie wynika nic p.rzeciwnego; 

. :Ad. 220 • . (1). WłaŚ~i~ielem. znaku j~st z~ią. 
zeki . członkowie związku . mają prawo używania zną.:' 
ku, tylko dopóki są człorikami., Zwią~ęk nie ~9~e 
prz'enieść prawa ze znnkuna' osoby inne, a z rozwia;" 
zaniem związku prawo wygasa. .. 

.• (2) Do ścigania n;:trl.łSzeń powołany je~ttylko 
związek~ . " .....' ' ... ' 

Art. 221. . '(1) . Z~ązek . . zgłaszą:jący zriak;'do 
zarejestrowania w Urzędzię: 'Patentowym, nie wy:' 
mienia żadilego przeds'iehiorslwa,' natomiast winiE~rt 
przedłozyćwy~~iało,vi ! ;'g~os~e~ s~ói .. s~atut i P6'd~'ć ' 
osoby, upraWnIone da, zastępowal1la zWIązku. Wszel
kie żmiany w reprezentaćji ' związku, tudzież w po
stanowieniach statutowych,:'mi.lezy . podawać do wiii:' 
domości wydozialowizgłoozett . . 

, f~) Znak związkoW)t winien być zarejestrowany 
wos'obnym rejestrż"e znakóW' związkowych. .. , . . 
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Art. 222; Każda 'osoba, ·a ' także Prokuratorja 
Gooe'ialna w interel5~e publicznym , może w wydziale 

'Śpraw spornych postawić 'wniosek w formie skargi 
o' 'umorzenie prawa ze ' tnaku związkowego, ieżeli 
ź'vJiąiek' 'lub jego członkowie ' dop.uszczają się , nadu
żyć, objawiających się twłaszczawe ' wprowadżaniu 
yPbłąd odbiorców towaru,'" ; 

Art; 223. ' (1) Związki przedsiębiorców k'r~jów, 
należących do międzyńarooowego Związk.uochrony 
włĄsności ' pl"Zemysłowejj ·m()gą korzystać . z- przepi
sów niniej1Szych .0 , znakach ' związkowych, jeżeli We!

dlug prawa . ich kraju ojczystego są osobami praw-
n.emi. - i " ,- : , 

.' ,-; : " (2) Związki przedsiębiorców ·. innych krajów 
obcych mogą korzystać : z . przepisów niniejszych 
o znakach związkowych, jeżeli według prawa ich 
~r!ljuojczystego są osobami prawnemi, a nadto, je
ż~n : pań~hvci, do którego" riitl:eżą, zapewnia ' niwza
jeIhpol~kim Qsobompr'awnym ochronę znaków 
~~~~zkowych; . , . 

R o z dział VIII 

Przępisy przejściowe i . międzynarodowe. 
, " .. ' . - . 

" Art. 224. ' (l) Prawa;, , że znaków towarowych, 
zgłoszonych , do rejestracji ,lub zarejestrowanych 

, wpań~twach zaborc;:zych , w chwili, gdy obszary od 
t,y,c~ , " państw odłączone . 'Wellzły w skład Rzeczypo
ą~li{ej Polskięj, oraz takież prawa, przywrócone 
lub wznowione traktata.mi i umowami międzypań
stwowemi, pozostają w mocy na tych do Rzeczypo': 
spolitejPolskiej przyłączonych obszarach przez czas 
i pod warunkami, przewidziane mi przez ustawy, na 
podstawie których istni,aly, tudzież przez traktaty 
i umowy międzypaństwowe. 
: , . " (2). P~aw,a . ta~ie~~~a;w.~ dzielnicowe) ' n~~ ,1D:0-
gą trwac w Polsce dłuzej, mzby trwały w 'Panstw1e, 
,vi 'k.tórem powstały ltib 'ddh.o,wione zostały na ' pod
sl,lwie o~,łaty za jedennormajny okres, o ile uis'*cze
nie tej opłaty nastąpiło, 'zanim obszar, od państwa 
zaborczego odłąci:ony,wszeął w' skład Rieczypo-
~poHtej Polskiej, ; . ' . . 
~. . (3)UQieważnieQie pllaWaw owem państwie po
waduje samo przez, się , uniewa,żnienie prawa , dziel
nicowego, Niezależnie ,·.od · takiego unieważnienia 
można żądać w Urzędzie Patentowym Rzeczypospo
litej ' Polskiej unieważnienia znaku dzielnicowego na 
podstawie przepisów ustaWy państwa, w którem 
Iirawo szczepowe powśhiło. ' " 

/ . . , . 

Art. 225. (l) Celem stwierdzenia prawa, dziel· 
nicow~go w .wystawionem , przez Urząd Patentowy 
świadectwie ochronnem właścic~el prawa dzielIiico
wego zgłosi swe prawo . w wydziale zgłoszeń Urzę
dtl PatentowegO i złożydówody na istnienie prawa 
szczepowego, Wydzia.ł zgłQs~.eń po stwierdzeniu, że 
istxMeją waJ;"u9ki, artykułerp "poprzednim przewidzia
ne" . zarejestruje znakdzie1p.icowy w osobnym :' reje
~tr~e . znaków ' dzid.nicowych , i "wyda zgłaszającemu 
tak zwane ' dzielnicowe .śwmdec~wo ochrpnne: .. 

. (2) Ogłoszenie dr,ukiem. ,. 0 rejestracji " 'inaku 
dz~elnicowego n,astąpi :na -wytfl;źne ~ądĄnie . ~głasza
jącego i tylko P9 :uprze~lp.i~Pl. złożeniu, lub zabe.,zpie
~zepiu kosztów druku. 

\ " , 
(3) Do orzekania o istnieniu prawa dzielnico .. 

wego na podst~wie artykułu poprzedniego właści-
wym jest wyłącznie Urząd Patentowy, " " 

" (4) Korzystający z prawa dzielnicowego . indte 
żądać ochrqny pr'zechv naruszeniu (att 188, . 189; 
190 i 191) jedynie napodstawiedzie1nicowegośw'ia:4 
dectwa ochronnego. ' " 

' ,' Art. ;226. (1) Aczkolwiek właściciel znaku 
dzielnicowego uzyskał pra\fo ze znaku tego ne( dl~ą 
Polskę, jego prawo dzielnicowe utrzymuje swą ' moc 
prawn<J: do czasu, określonego w' art 224. ., . . . 

(2) Jeżeli ktoś inny uzyska prawo na całą Pol: 
skę ze znaku t,akiego samego, będzie mógł je wyko,;. 
nywać . w dzielnicy, w' której ma móc p'rawn4; , zrfa~ 
dzielnicowy, dopiero po wygaśnięciu prawa ze zna.; 
ku dzielnicowego (art. 224). 

Art. 227. , (1) Jeżeli różni właściciele znaków, 
dzielnicowych Ł.akichsamych, mających moc prawną 
w różnych . dzielnicach, żądają, ochrony ' na .. ,całą 
Rzeczpospolitą na podstawie 'swych praw dzielnico~ 
wych, ' natenczas podaniom ich uczyni się zadośći! 
z ' tern jednak ograniczeniem,że ich, prawa ' będą 
w stosunkaoh wzajemnych bezskuteczne. . ' 

(2) Ograniczenie to należy ~J?isać ,do rej~str",~ 
(3) Urząd J>atentowy pOWInIen na WnIosek 

stroniriteresowanych lub Pro'kuratorji Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej zniewolić właścicieli pod 
grozą nawet zupełnego umorienia prawa, aby swoje 
znakiutupełnili przez zarejestrowanie takich.dodat
ków, jakieby niewątpliwie wskazywały, że ,towary 
pochodzą z różnych przedsiębiorstw. Wydział zgło
szeń, a w razie odwołania się wydział odwoławczYi 
orzekają, ' czy dodatki są dostateczńe. 

Art.228~ Przywrócenie lub wz'nowienie praw 
ze zgł~szeń j ,zarejestrowanych znaków towarowych 
pr:zez traktaty i umowy , międzypaństwowe nie uwła
cza prawom osób trzecich, które korzystały ze zna .. 
ku towarowego w, qzasie ,lub m~ejscu, kiedy lub gdzie 
prawo ze znaku nie , obowiązywało. Prawa te należy 
oceniać wed~ug analogji prawa używacza uprzednie
go (art. 180). 

, Art: ' 229. Rózpbrządzenieniniejsze nie uchy
bia prawom pierwszeństwa, uzasadnionym w trakta
tach i umowach międzypaństwowych, 

, Art. 230~ , (1) Do czasu wydania w Pols~e ję· 
dnolitych przepisów kilrnych: .... .:, 

a) zilmia.st aresztu pona4 sześć tygodni należy 
na obszarze, ,nil którym obowiązuje kod~\cs 
karny z 1871 r" wymieJ;.zaĆkarę więzieniąj 

b) nie można z .powodu przestępstw z ar:t, ', 190~ 
, 1) < wprożyć postępowania . karnego, je,żeH 

od popełnienia czynu upłynęło lat trzyj 
2J wydać wyro.ku ska~ującego, jeżeli od po~ 

pełrir~nia czynu upłynęło lat szeŚĆ;, . . 
3) wykonać wyroku skazującego, jeżeH " od 

jego uprawomocnienia się upłynęło ' lat 
dziesięć. ' 

(2) Do biegu przedawnienia (1,2,3) nie wlicza 
się okresu,przęz który z powodów ustawowych nie 
można' było postępowaniakar:nego wdro*yć lu.,~ 
:wprowadzić, albą kary wykonać. ' 
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Art. 231. W przypadkach, w których wezwa
nie do uiszczenia opłat za dziesięcioleCie ochrony 
i za klasy towarów nastąpiło przed wejściem w ży
cie niniejszego rozporządzenia, Urząd Patentowy nie 
może żądać dopłaty do wysokości opłat, określonej 
VI art. 213. . 

CZĘść IV. 
.Urząd Patfmtowy Rzeczypospolitej Polskie;. Rzecz

nicy patentowi. Postanowienia końcowe. 

Rozdział I. 
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 232. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej 
Polskiej podlega bezpośrednio Ministrowi Przemysłu 
i Handlu. Urząd ma siedzibę w Warszawie, a właści
wość jego rozciąga się na całe Państwo. Używa ple
częci z napisem: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Art. 233. (1) W skład osobowy referendarski 
Urzędu Patentowego wchodzą: członkowie stali, do 
których należą: Pre:z;es Urzędu Patenlowego, nacz~l
nicy wydziałów i radcowie sŁali, Of,{iZ członkowie me
stali, do których należą: radcowie niegŁali i sędzio
wie sądów: okręgowego i apelacyjnego w Warsza
wie. Radcowie dzieją się nadto na prawnych i tech
nicznych, w zależności od swego' wykształcenia. 

(2) Prezesa Urzędu Patentowego mianuje Pre
zydent Rzeczypospolitej na . wniosek Rady Mini
strów, przedstawiony przez Ministra Przemysłu 
i Handlu. Naczelników wydziałów i radców sta
łych mianuje, a radców nicstułych powołuje Mini
st~r Przemysłu i Handlu na wniosek Prelesa Urzędu. 
Sędziów wyznaczają właściwe sądy. 

(31 Urząd Patentowy posiada wydział prezy
djalny, wydziały zgłoszeń, wydział spraw spornych, 
wydział odwoławczy oraz wydział kontroli wykony
wania wynalazków. 

Art. 214. (1) Prezes reprezentuje Urząd Pa
tentowy nauwnątrt, kieruje jl?go d;:iałalno~cią i jest 
za nią odpowiedzialny. VI szcze~ólności przewodni
czy w wydziale odwoławczym. Gdy Prezes nie mo
że pełnić swych obowiązków, zastępu!e go . naczelnik 
wyd.1.1ału. O· pierwszeństwie zastępstwa Pr"zesa mię
dzy kilku naczelnikami wydziałów rozstrzyga zarzą
dz.enia Prezesa, a w braku takiego zarządzenia
starszerlstwo słuzbowe. VI poszczególnych czyn
ności~ch mO!!ą zastępować . Prezesa - według jego 
wyboru - inni człońkowie stali Urzędu.. . 

(2) Naczelnicy wydziałów kierują aziaJalnością 
wydziałów i zarówno jak radcowie biorą udział w pr?
v:adz~niu i rozstrzyganiu spraw Urzędu. . RadCOWIe 
niestali i sędziowie biorą udzlał w rozstrzyganIu 
wniosków, skarg i odwoła!l i p.obierają wynagrodze
nie za czynność. 

. Art. 235. (1) Uchwały w wydziale zgłoszeń 
i w wydziale kontroli wykonywania wynalazków za
padają za z~odą dwóch radców. W bralw zgody 
t'OZgtJ"zyt!a glos wyznaczonego zgóry tTz~ciego człon.
ka Urzędu według tego, do czyjego zdama przystąpI. 

(2) Minister Przemysłu i Handlu ~oże upmN~ż
nić poszczególnych radców do orzekama w wydzia
łach zgłoszeń samodzielnie . . 

(3) Orzeczenia w wydziale spraw spornych za
padają większością głosów · w kolegjach, złożonYCA 
z trzech członków. Jeden z nich musi być sę:dzią 
sądu okręgowego. . . 

(4) Uchwały w wydziale odwoławczym zapa. · 
dają w pfzypadl<ath odwołań od uchwał wydziałów, 
zgłoszeń oraz wydziału kontroli wykonywania wynaoi. 
lazków większością głosów w kolegjach, złożonycłi 
z trzech członków, a oJ"zeczenia Vi przypadkach od
woła.ń od orzeczeń wydziafu spraw spornych .-;-" 
większością ~łosów w kolegjach złożonych z pięciu 
c·złonków. W kole~jach przewodniczy Prezes Urzę
du Patentowel!o lub jego zastępca, a jednym z człori~' 
ków winien być sędzia sądu apelacyjnego. W po~ 
szczególnych sprawach Prezes UrzęduPaŁentowegcf 
może wyznaczyć według swego uznania kolegjum 
z pięciu członków. . 

(5) Ci członkowie Urzędu, którzy orzekali 
w jednym wydziale, n;e mogą w tej samej sprawie 
głosować w innym wydziale. 

(61 Skład wydziałów i kolegjów zależy od Pre-
zesa Urzędu. . 

. (71 Orzeczenia i uchwały, wydawane przez wy-
działy Urzędu, powinny być moŁywowane. 

Art. 236. (1) Przepisy ustawy postępowania 
cvwilm~~o, obowiązująoej w ohę.gu ~i ed zjby Urzedu 
Patentow~lto, stosują się z odpowieoniemi zmianami 
prw wyłączaniu członków\ wveł;-iałów i kolep,;ów 
orzekających, przy wzywańiu i badaniu stron. świad
ków i znawców oraz orzy utrzymywaniu porządku na 
rozprawach w Urzędzie. 

(2) Grzywny. w tych przyparlkach Wymi'3TZane. 
będą ściągane w drodze egzekucji administracyjnej. 

Art. 237. (1) Urząd Patentowy wydaje c.zaso
pismourżędowe pod tvtuł~m "Wiadomości Urzędu 
Pat·cnlowego" i prowadzi rejestry. . 

(2) Wpisy do rejestrów można uskuteczniać 
tylko na mocy uchwały wydziału. 

(3) Rejestry są księ~amj publicznemi, dostępne
mi dla wszystkich. Osoby interesowane mogą otrzy
mywać wyciągi z rejestrów za opłatą w kwocie Ił zl. 
od wyciągu. 

, Art. 238. (1) Terminy i okresy,' oznac~one 
w rozporządzeniu ninicjszem, których dzień os taJni 
przypadnie na dzień vlOlny od zajęć w Urzędzie Pa
tentowym, przedłużają się do najbliższego dnia czyn-
ności Urzędu. I _ 

. (2) \'li czasie corocznych sześciotygod!!iowych 
feryj urzędowych, których okres oznaczy MinIster 
Przemysru i Handlu. Urząd przyjmuje podania, a za
fatwia tylko sprawy niecierpią,ce zwłoki. 

Art. 239. Przed Ur7:ędem Patentowym wystę
pować magą strony in~(!rcs:;\';;:me c:<:::,hisde lub przei 
p{:t~nor.lOcnik6w. Pdnomqcl1~bmi st:-Gn roozą być 
tylko adwokaci i rzecznicy patentowi. ' . 

R O ż d z i a ł II. 
Rzecznicy patentowi. 

Art. 240. (1) Rzęczników pat(:ntowych mianu
'je Minister Przemysłu i Handlu na wniosek Prezesa 

. Urzędu Patentowego. . 
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/ 
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Nr. 39. Dziennik Ustaw. Poz. 384. 887. 

(2) Rzeczników, po ich mianowaniu i złożeniu 
'w ' Urzędzie przysięgi podług roty, zatwierdzonej przez 
Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Mi
nistrem Sprawiedliwości, wpisuje Slę do urzędowej li
sty rzeczników patentowych, przez co nadaje się im 
prawo do wykonywania czynności zawodowych., Wpi
sanie na listę podlega opłacie 250 zł. i ogłasza się' 
w "Wiadomościach Urzędu Patentowego". 

I ' / 

, , Art. 241. (1) Rzecznikiem może zostać tylko 
obywatel polsk~, pełnoletni, w Polsce stale zamieszka
ły,korzystający z pełni praw obywatelskich i posia

' dający odpowiednie wykształcenie. 
" (2) Odpowiednie wykształcenie posiada ten, 

kto: 
al ukończył akademicką szkołę techniczną, 

wykazać się może przynajmniej dwuletnią 
praktyką w sprawach patentów, wzorów 
i zn<l,k6w towarowych, a nadto złoży przed 
Urzędem Patenlowym egzamin z prawa 
z wynikiem dostatecznym; 

bl ukończył wydział prMva Dla jednym z uni
wersytetów w Polsce i złożył egzaminy unio 
wersyteckie z ukończonych studjów prawni
czych lub uzyskał nostryfikację odpowied
niego zagranicznego dyplomu w myśl obo
wiązujących przepisów oraz pI"Zynajmniej 
prze1z lat sześć pełnił służbę referendarską 
w Urzędzie P'atentowym Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

(3) Rozporządzenie Mini'stra Przemysłu i Han
dlu określi bliżej przedmiot e~'laminu. Komisję egza.; 
minacyjną wyznacza Prezes Urzędu Patentowego. 

Art. 242. (1) Prezes Urzędu Patentowego 
:l!llłaszajqcemu wynalazek do opatentowania ,lub wzór 
do zarejestrowania, a wykazującemu swoją niezamo

,żność, qloże wyznaczyć rzeczn:ka patentowegn, któ
ty tymczasowo bezpłatnie obejmie je~() zash~DstwC. 

(2) Rzecznil< obowiązany jest objąć zastępstwo 
z~łaszającego, a ma. prawo żądauia wynagrodzenia od 
niego, skoro ustaną przyczyny, które spowodowały 
zastępstwo bezpłatne. 

Art. 243. (1) Rzecznicy patentowi podleg·ają 
dyscyplinarnej władzy osobnej "Komisji Oyscyplinar
nej przy Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej 
Polskiej". Komisja ta składa się z pięciu CZłOflków, 
powołanych przez Prezesa Urzędu Patentowego. 

(2) W skład Koml!Sji winni wchodzić: dwóch 
rzecznikówJ~atentowych i jeden sędzia sądu okrę
kowe:go w Warszawie, przez tenie sąd wyznaewny. 

, (3) Jeżeli zachodzi potrzeba przesłuchania 
'świadków lub znawców pod przysięgą, Komisja Dy
scyplinarna moź'c zwrócić się do właściwe~{) sądu 
karneg'o o przesłuchanie , tych osób pod przysięgą. 
ł (4) Wrazie wdrożenia przeciwko rzecznikowi 

lfl\tentowemu poza POIstępowaniem dyscyplinarnem 
również postępowania ka.rnego, Minister Przemysłu 
i Handlu -- na wnios'ek Prezesa Urzędu Patentowe
~ .- może zawiesić rzecznika w wykonywaniu 
czynności zawodowych. ' 

Jr,ary:. 
(5) KomiJsja wymierzać' 'może następuJące 

a) upomnienie, 
b) naganę, , 
e) , grzywnę do, 1.000 zł., 
d) zawies'zenie w czynnościach do roku, 
e) wykreśleme z listy rzeczników. ' 
(6) Od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej służy 

skazanemu w ciągu dni trzydziestu prawo odwołania 
się do Sądu NajwyŻlSze~o, który orzeka w trybie, 
przepisanym dla postępowania dy,scyplinarnego prze
ciwko adwokatom. 

, (7) W razie zawieszerua rzecznika w wykony
waniu czynności zawodowych, wykreślenia z hsty, 
lub śmierci rzecznika, Prezes Urzędu Patentowego 
ustanawia zastępcę tvrnczasowego, który powinien 
o tern niezwłocznie zawiadomić osoby interesowane. 

R o z d z i a ł III. 
Postanowienia ko6cowe. 

Art. 244. Wykonanie niniejszego rozporządze
nia porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w po
rozumi(:;niu z Mini'itrem !)prawied1iwośd i Ministrem 
Sk:ubu; 

Art. 245. (1) Rozporządzenie niniejsze wcho~ 
dzi w życie na całym obs;zarze Rzeczypospolitej PoP 
skiej ' po upływie miesiąca od daty ogłoszenia. 
Z dniem tym tracą moc obowiązującą na całym ob
szarze Rzeczypospolitej Polskiej: ustawa z dnia 5 lu~ 
tego 1924 r. o Ochronie wynalazków, wzorów i zna
ków towarowych (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 306), usta
wa z dnia 19 grudnia 1924 r. o zmianach opłat. prze.: 
widzianych w uslawie z dnia 5 lutego 1924 r. o ochro
nie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. 
U. R. P. z 1925r. Nr. 5. poz. 41) oraz rozporządzenie 
Prezydenta Rz,eczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 
roku, zmieniające niektóre postanowienia ustawy 
z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzo
rów i znaków towarowych (Dz. U. R. P. Nr. 61, 
poz. 537). 

(2,) Rozporządzenie niniejsze nie zmienia prze
pisów ustawy z dni.a 2sierrpnia 1926 r . o zwalczaniu 
nieuczciwej kOllkurencji (Dz. U. R. P. 96, poz. 559) 
i rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z driia 
17 ~rte~nia 1~27 r., w sJ>rawie zmiany ustawy z dnia 
2 sle-rpma 1920 r. (~. U. R. P. Nr. 84, poz. 749). 
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