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4) żo nierzy i pracowników cywilnych pełniących służbę w
l' wszechnej Organizacji , ;,Służba Polsce" oraz do osób
" ~ byw'a'Jących' wt;~j orgańizacJi przysposobienie zawodomłodzieży.

Przewidziane w dekrecie uprawnienia Ministra Obrony
Naro owej przysługują:
'
,I)? ewodniczącemu Komitetu do Spraw ' Bezpieczeństwa
p blicznego_- w zakresie szkód wyrządzonych przez funk-

c onariuszów i pracowników wymienionych w ust.! pkt 1,
inistrowi Spraw Wewnętrznych -w zakresie szkód wyądzonych przez żołnierzy, funkcjonariuszów i pracowniw ' wpnienionych w ust. 1 pkt 2 I pkt 3,

l)

3) ' p

ezesowi Rady Ministrów - w zakresie szkód wyrządzo
n ch przez żołnierzy i pracowników oraz osoby wymieione Vi ust. 1 pkt 4.
1. Do spraw wszczętych przed dniem weJscllS
ie dekretu, a nie zakończonych prawomocnym zarządze
o wynagrodzeniu szkody lub prawomocnym wyrokiem
ym, .stosuje się przepisy dekretu.
.

Prawomocne

Poz. 241 ,l

-

241

kretu w życie pozostają w mocy. Jeżeli orzeczenia te nie dO<'
tyczą osób odpowiedzialnych za szkody w pełnym rozmiarza
(art. 5,6 i 15 ust. '3), ńależf10ści z tych tytułów ulegają zmniej.
szeniu do wysokośCi określonej wart. :4 ust. l lub w art, U
ust'. 2; należności ściągnięte przed wejściem w życie dekretu
a przekraczające tę wysokość nie podlegają zwrotowi.
Art. 21. Określone wart. 14 ust. 1 i wart. 15 ust. 4 tero!
miny przedawnienia roszczeń owyna.groozenie szkód ujaw<I
,nionych przed dniem wejścia dekretu w życie liczą się od tego
dnia.
Art. 22. , 1. ,Traci moc ustawa z dnia 11 czerwca 1948 r • .
i trybie postępowania w sprawach szkód
w majątku wojskowym (Dz. U. z 1948 i., Nr 36, poz. 246 i •
1950 r. Nr 20, poz. 169).

'o

odpowiedzialności

2; Do czasu wydania przepisów wykonawczych na pod..
stawie dekretu ,zachowują moc dotychczasowe wykonawc'z.
przepisy, jeżeli nie są sprzeczne' z dekretem.
Art. 23• . Dekret wchodzi w , życie z dniem I grudnia 1955 ...

zarządzenia o wynagrodzeniu szkody f~ Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki
zapadłe przed dniem wejścia deSekretarz Rady Państwa: M.Rybicki
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DEKRET

z dnia 5
zmłeDł~kcy

dekret z dnia 12

października ląS5

października 1950

rt. 1. W dekrecie z dnia 12 października r950 r. o wypracowniczej (Dz. U. z 1950 r. Nr 41, poz. 428
3, poz. 11) wprowadza się następujące zmiany I
art. 1:
a) w pkt 1 skreśla się wyrazy "państwowo-spółdzielcze",
b) w pkt 2 wyrazy "zatrudniona w uspołecznionym zakładzie pracy" zastępuje się wyrazami "wykonująca
pracę dla uspołecznionego zakładu pracy",
c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
" '" . " ,,,.4), ,udoskonaleniem ,technicznym jest nowe rozwiąza
nie zagadnienia technicznego, które nie będąc'wy
nalazkiem ulepsza albo usprawnia w uspołecznio
nym zakładzie pracy procesy technologiczne zarówno w zakresie produkcji, jak i usług, konstrukcję maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych, BIbo
wprowadza nowe, korzystńe ukształtowanie produktu"i

dl

r; o

r.
wynalazczości pracownIczeł.

2) art. 2 otrzymuje b,rzmienie:

"Art. 2. 1. Udoskonalenia technicznego nie , uważa się za
nowe, Jeżeli przed zgłoszeniem go w uspołecz.
nionym zakładzie pracy było w tym zakładzie
pracy stosowane lub uprzednio zgloszone przez
inną osobę albo opublikowane w opisach udo·
skonaleń technicznych, albo jawnie stosowane
we właściwych branżowo ' uspołecznionych za·
kładach pracy.
2. Nie stanowi usprawnienia ulepszenie, któr~
przed zgłoszeniem 'go w uspołeczni(lllym 2.a .
kładzie

pracy było w tym zakładzie pracy sto·
sowane bądź uprzednio zgłoszone przez iunlł
osobę albo jawnie stosowane we właściwych
branżowo uspołecznionych zakładach pracy:

3. Uzupełnienie albo ulepszenie wynalazku, ud~
skonalenia technicznego lub . usprawnienia ' odpowiadające przepisom art. l . pkt 3, 4 lub J
uważa się za samoistny wynalazek, udoskona·.
lente techniczne lub usprawnienie tylko w czą·
ści obejmującej to uzupełnienie lub nlepsze'l
nie.",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:
,,5) usprawnieniem jest ulepszenie, które bezpośrednio
wpływa na bardziej wydajne wykorzystanie w procesie technologicznym maszyn i urządzeń technicznych, narzędzi pracy, materiałów i siły roboczej, nie zmieniając jednak ' istotnie konstrukcji
maszyn, ' urządzeń, narzędzi lub procesów technologicznych, albo wprowadza korzystne :zmIany w
zakresie organizacjI produkcji ,bądź us'ług w uspołeczoion-y;m zakładzie ' pracy",
'

I

!-

3) wart, 3:
pkt l wyrazy "zleCenia tego rodpju, p!-';<łcy"
się wyrazami ··· ,,mnych umów mającyĆh za
przedmiot dokonanie wynalazków, udoskonaleń techo!
nicznych lub usprawnieó"(

a) w ,ust. l

zastępuje

/t.

>:f~!;:.

.
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'4) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:
Przewodniczący P ań s twow ej

nia GospodarczegO

Komisji Flanowa-

określi:

1) zasady tworzenia i działalnoś ci zespołów
dla wykonywania 'Określonych zadań w za·
kresie wynalazczości pracowniczej,
2) zasady zawierania przez uspołe cznione za'kła dy pracy umów o dokonanie lub reali. zację wynalazków, udoskonaleń technicznych.i uspra w nień,
2.

niu usprawnienia oraz prawo do wynagrodze ą iit
za dokonanie pracowniczego wynalazku; udosko- ·
. ·nil.lenia teCh'niczneg6 ·· lub ("uspraWhienIa jest
przedmiotem dziedziczenia i może by ć przedmiotem zapisu.";

3 w brzI11ieniu:

,,3. Nie, uważasi.ę ·zausprawnienie : w rozumieniu dekretu ulepszenia mającego cechy okr eślone wart. 1
pkt 5, dokonanego przez pracownika w związku z
pracą o charakterze naukowo-badaw('\zym, projektanckim i konstruktorskim, wykonyw aaą w
uspołe c znionym z akładzi e pracy .";

"Art. 3a. 1.

. Poz. 24.8

)

Przewodniezący Państwowej'Komi sji PJanow.ania Gospodarczego wydaje przepisy w sprawach. określonych w ust. 1 pkt 1 vi uzgodnieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych,",

9) w art. 12 skreśla ' się ust. 3;
10) art. 13 otrzymuje brzmienie:
"Art. 13, 1. W raz,ie uznania, że pracowniczy wynalazek ,
nie posiada znaczenia dla gospodarki narodo. wej, ' właściwy naczelny organ administracji
paI1stwowej na żądanie twórcy 'rnoże w porozumieniu z zainte resowanymi -naczelnymi organami administracji państwowej udzielić
twórcy pisemnego zezwolenia na zgł os zeni e
przez e ń wynalazku do opatentowilnia we wła
snym imieniu albo udzielić zezwolenia na przepisanie na rzecz twórcy praw ze zgłoszenia wynalazku do opatentowania lub praw z patentu
udzielonego na wynaIazek, Decyzja w tym
przedmiocie powinna być powzięta w ciągu "
dwóch miesięcy ód daty pq;edłożeriia ~prawy
naczelnemq organowi administracji p(, ństwo
wej.

.

') art. 7 otrzymuje brzmienie:
1. Swiadectwa autorskie i świadectwa o dokona-

niu udoskonaleń technic~nych wydaje Urzlld
Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,

2.

Przewodniczący Państwqwej

Komisji Planowania Gospodarczego określi organy właściwe do
wydawilnia zaświadczeń . o dokonaniu usprawnień ' i do rejestrowania usprawnięń, jak również tryb wydawania świadectw . 8 1torskich,
'
'hviadectw o dokonaniu udoskonaleń . tec.hnicznych 'oraz zaświadczeń o dokonaniu usprawnień .

3:' Wnioski, pisma i załączniki w sprawach doty' czących udzielania patentów na ' pracowriicze
wynalazki, wydania świadectw 'lutorskich,
.wiadectw o dokonaniu udoskonalell tt chnicznych oraz zaświadczeń o dokon aniu usprawnień, jak również te świadectwa i zaświadcze
nia są wolne od wszelkich opłat.";
·

ej w art. 8 po wyrazie .,dokumentacji" kropkęzastęp~lje się
przeCinkiem i dOdaje się wyrazy "jak również w poroiumieniu , z Ministrem Finansów zasady wynagrudz~n i a osób,
które przy c zyniły się do zrealizowania w uspoł e cznion ych
zakładach pracy pracowniczych wynalazków, ..ldoskon a !ęń
technicznych lub usprawnień zgłoszonych w mnych uspołecznionych zakładach pracy.";

'i

.

,

wart. 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
',,3. Za dokonanie udoskonalenia technicznego w związku
z planową pracą o charakterze naukowo-badawczym,
wykonywaną
w uspołecznionym zakładzie pracy,
twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia,
Twórcy przysługuje jednak prawo do wynagrodzenia
za przyczynienie się do realizacji lub rozpowszechnienia udoskonalenia technicznego.";

a) art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Art. 10. Praw~ do otrzymania na imię twórcy świadectwa
autorskiego, świadectwa o dokonaniu udoskonalenia technicz.negolub zaświadczenia o dokona-

"
,

2. W razie odmowy udzielenia ' zez'#lJlenia na
zgłoszenie wynalazku twórcy służy prawo do '
wynagrodzenia według zasad 'określonych w
niniejszym dekrecie. " ;
11) w art. 14 dotychczasowe ust. 1 i 2 oznacza się jako ust. l
ł 3 oraz dodaje się nowy ust. 1 w brzmieniu:
,,1.

12) w

Uspołeczniony zakład

Pracy jest o.bówiąz imy, zgłosić
do UrzE',duPatentowego Polskiej Rzeczypospolitej _ Lu~
d<lwej projekt mający znamiona wynalazku w celu
zdstrzeżenia prawa pierwszel1stwa." ;

~rt.

,,3.

16 dodaje

ust. 3 i 4 w brzmieniu:

Przewodniczący Państwowej

Komisji Planowania Goorganów 'ldministracji.
państw ow ej i uspołecznionych zakładów pracy Vi zakresie realizacji wynalazków, udoskondlel1 te('hnicż
nych i usprawni eń.
spodarczego

•.

się

określi obowiązki

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w porozumi eniu z właściwymi organami
administracji państwowej ustali wytyczne w sprawie
obsady osoboweJ organów określonych w ust. 1 i 2, ",

13) . wart. 18 ust. 2 po wyrazach "prze widzianych Wart. 3
ust. 1 pkt 1" dodaje się wyrazy "i wart. 9 ust. ::S";
14) w art. 19 po wyrazach "przyznaje się premie" tlodaje się
wyrazy "lub wynagrodzenie", a zdanie ostatnie utrzymuje
brzmienie: "Premie lub wynagrodzenia wyphlca zakład
pracy , który zleca udzielenie pomocy technicznej,";
15) wart. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
\
d
"I. Przepisy dekretu stosuje się odpowiednio w l>rzypa ku dobrowolnego odstąpienia na zasadach tego dekretu uspołecznionemu zakładowi pracy prdw z patentu na wynalazek, praw do wynalazku, na który nie
udzielono jeszcze patentu, albo praw do udoskonalenia . technicznego lub usprawnienia, dokonanych >W
warunkach innych. aniżeli określone wart. 3,";

16) w art. 22 ' ust. 1 po wyrazi~~' ,,~s~rci~nienia" dodaje shl
wyrazy "jak również wni.oski z art. 11 ust. 1" I

I

....

Dzle hik Ustaw Nr 40
1-7)

385

-

rt.. 28 -otrzymuje, brzmienie:

nad wynalazkinni, udoskonaleniami technicz. 'nynli .i . u,sprawnieniamidotyczą cymi obrony
Państwa oraz zabezpieczyć ich tajnoM:.

Art. -28. Przepisy niniejsl'-ego dekretu stosuje śięodpo 
wiednio. do wzorów użytkowych w T(j:tu!ł1;\~niu
p rzepisów z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie
wynalazków, wzorów i znaków towi'lrowych
(Dz. U. Nr 39, poz. 384 z późniejszymi zmianami), odpowiada jąc ych warunkom , )kr eślonym . w
art. 3 niniejszego dekretu lub odst<lPiónych w
trybie ok reś lon ym w art. 20 ust. 1 tego óekletu.
Wynagrodzenie za dokonanie wzoru uź ytkow e
go odpowiadając ego warunkom określonym w
art. 3 niniejszego dekretu lub odstąpionego w
trybie określonym wart. 20 ust. 1 dekretu ustala się według przepisów dotyczą cyc h wynagradzania za udoskonalenia techniczne;" j

5. Wystawianie.jJracowni czych wynalazków,
udo skon aleń technicznych lub usp rilwnieJl dotyczących obrony Pa ń~tw a jako t1ksponató w
na. publicznych wystawach w kraju lub za
granicą, jak równ ie ż publikacja wLlctoTJlOści
o pracowniczych wyndl. zkach, udoskoaaleniach technicznych i uspr :wnienl.lch dotyczącyc h obrony P&11stwa, wymaga 7.ezwo!enia
właściwego naczelnego organu aclministriJ.cji
pallstwowej wydaneg0 w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej
.
6. Patenty na wynalazki dotyczące obrony Pań

stwa wydaje Urząci Patentowy Polskiej RzeLudowej na rzecz PJ jistwa, z
wymienieniem naczelnego organu adfuinistfacji państwowej, do którego zakre su działa n i a
nale ży realizacja wynalazku.

18) a t. 30 otrzymuje brzmienie:

; Art. - 30: ' Przepisy niniejszego dekretu stosuje

. czypo spoli t ę j

si ę również

do wynalazków, udoskonal eń techllkznych i
usprawnień dokonywanych przez żołnierzy i pracowników w jednostkach i zakładach pra.:y podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewn ętrzn ych, z tym że przepisy
wykonawcze przewidziane wart. 16 ust. 1 wydadzą dla wymienion ych jednostek i 7akładów
MinistęrObrony Narodowej i Ministp.r Spraw
. Wewnętrznych, każdy w swoim ' zakresi e działania.";
.

właściwego naczeln/>.go orgonu
administracji paiw twowej Urząd ,)atentowy
. Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wyda na
pracowniczy wynalazek dotyczą c y obrony
Państwa patentta.j ny, a udoskonaleni e tech- .
n iezne dotyczące obrony PaI'lstwa zarejestruje
jako tajne.

Y. Na wniosek

8.

U))· a t. 32 otrzymuje brzmienie:
.. rt, 32. 1. Przepisy niniejszego dekretustosu)esię odpowiednio do pracowniCzych wyonlazk6w,
, udoskonaleń technicznych i usprawnień dotyczących obrony Państwa.
o ••

2. Pracowniczy wynalazek, udoskonalenie techniczne i usprawnienie dotyczące )brQny Pań
Itwa śtanowi tajemnicę państwową w rozu-mieniu dekretu z dnia 26 pażdziernika 1949 r.
o ochronie tajemnicy państwowej i !'łużbowej
(Oż . U. Nr 55, poz. 437).
ł. Oecy:zję

o uznaniu pracowniczego wynalazku,
udoskonalenia technicznego lub usprawnienia
za dotyczące obrony Państwa wyd:lję naczelny organ administracji państwowej,któr ·~ nl\l
podlega uspołeczniony zakład pracy, a jeteli
wynalazek, udoskonalenie techniczne lub
usprawnienie dotyczy nowych rodzajów broni, sposobów walki lub . innych zagadnień
ściśle wojskowych Minister Obrony Narodowej.

•. Kierownicy

uspołecznionych zakł <ldów

?

PrzewodIl icz ący

P ańs t w ow ej Komisji Pl anowania Gospodarczego w p()f(:)'lUmi(~ llju z MinistremOJJrony Narodowej okreś li tryb postępowania '. przy uznawaniu praco\'ll1iczych
wynalazków, udoskonaleI'l techni-,::zJl yd1 i
usprawni en za dotyczące obrony Pd/lstwa,
sposób prowadzenia i przechowy wnnia ko respondencj i, sposób przechowywan ia t~jnych ·
akt · zułoszeń, patentów i zarejestrowanych
\j.doskonalełl technicznych i usp ritWni Cl1 dotyczących obrony Państwa oraz 5po~: ób wydawania świadectw autorskich, świ"d,~ ~: l,,' o
dokonaniu udoskonaleń technicznych i zaświadczeń o dokonaniu usprawni eń ."

Art. 2. Upoważnia sięPrz'wodniczącego Pańs twowej Komisji Planowania . Gospodarczego do ogłoszenia w drodze
obwieszczenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 12 pa'~,dzi er
nika 1950 r. o wynalazczości pracowniczej (Dz. U. z J 950 r.
Nr 47, poz. 428 iz 1952 r, Nr 3, poż. 17) z uw"ględnieniem
zmian wynikających z przepisów ogłoszony ch przed dniem
wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów i ustępów.

pracy

Art. 3.

Dekret wchodzi w :tycie z dniem ogl.oszenla .

obowiązani są niezwłocznie zawiadomi ć wła

iciwy naczelny organ administracji pańs·two
wej o podjęciu przez Ich pracowników prac

Przewodniczący

Sekretarz Rady

Rady

Pa. ństwa:

Państwa:

A. Zawadzki
M. Rybicki
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia I

października

1955 r .

.,

W

sprawie odszkodowania za zasiewy I uprawyuszkodzoIie ' wskutek robót g6rillczycb.

N podstawie art. 59usf. 2 dekretu z dnIa 6 maja 1953 r.
Pra o górnicze (Dz. U. z 1955 r. Nr 10, poz. 65) .. arz~jza się,
-=o nas ępuje:

-

§ 1. 1. Odszkodowanie za zasiewy i uprawy 11szkodzone
wskutek robót górniczych określa się według r6żnicy pomiędzy
plonem uzyskanym z uszkodzonego zasiewu lub uprawy a plo-

I ;-

