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USTAWA 

z dnia 28 marca 1963 r. 

o zna~ach towarowych. 

Rozdział 1. 

Przepisy wstępne. 

Art. 1. Ustawa normuje stosunki w zakresie ochrony 
znaków towarowych i jch używania w obrocie; 

Art. 2. 1. Rada Ministrów mo ze zakazać wprowadzania 
do obrotu" określonych ·towarów, dopóki nie będą opatrzone 
~nakiem towarowym:, zarejestrowanym zgodnie z ustawą. 
, 2. Rada Ministrów w drodze rozporządzeniamoż0 upraw
nienia do 'wydaw.ania zakazÓw określonych, w ust. 1 przeka-
zać właściwym ministrom. -' 

Art. 3. UStawa nie narusza postanowień zawartych w 
t,lmowach międzynarodowych. 

Art .. 4~ Obywatele pańs'tw obcych korzystają z upraw~ 
nień w zakresie znaków towarowych na podstawie umóW 

. międzynarodo.wychobowiązujących Polską Rzeczpo,spolitą 

Ludową lub na zasadzie wzajp.mnośc i. 

R o z d z i ał 2. 

Rejestracja znaków towarowych. 

Art. 5. L Jako .znak towarewymoże być zarejestroWa" 
ny rysunek, obrazek, kompozycJa kolorystyczna, litera, cy
f.ra, wyraz, liczba, forma plastyczna. lub inne oznaczenie, 
które nada ją się ' do odróżniania towarów. wytwarzanych 
lub wprowadzanych do obrotu przez określone pdedsiębior
stwó od tego samego .I'odzaju towarów wytwarzanych lub 
wprowadzanych do obrotu przez inne przedsiębiorstwa. 
'. ' 2 . . Rejestlacja znaku towarowego może gastąpić ty lko 
na rzecz oznaczonego przedsiębio.rsl wa .idla określonych 
towarów wchodzących w zakres jego działalności. 

Art. 6. Do dok,onania rejestracj i znaku towarowego jest 
właściwy Urząd Patentowy ' Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej, zwany wilastępnych przepisach Urzędem Patentowym. 

Art. 7. 1. Przez zarejestrowanie znaku towarowe90 sta
je się przedmiotem wyłączności używan ie znaku, a w szc~

gólności umieszczanie go na towarach, dla których został 

zar'ejestrowany, albo na ich opakowaniu, wprowadzanie tak 
·oznaczony.ch towarów do ohrotu oraz umieszczanie znaku 
na cennikach, rachunkach, zawiadomieniach, liSt. ,lC h handlo
wych . iiimych piśmach, mających związek z wytwarzaniem 
lub wprowadzaniem do obrotu tych towarów. 

2. Wyłączność używania znaku' towarowego rozciąga się 
na cały obszar Państwa. Trwa ona dziesięć lat od daty zglo- ' 
szenia znaku w t Urzędz.ie Patentowym do rejestracji. Wyłącz
ność ta może być każdorazowo na wniosek przedłużona przez 
Urząd Patentowy na następny okres dziesięciu lat. f • 

. . 

Art. 8. 1. Znak towarowy przedsiębiorstwa, mającego 
siedzibę tylko w państwie obcym, może być zarejestrowany 
w Polsce jedynie wówczas, gdy jest zarejestrowany w tym 
państwie dla tego samego rodzaju towarów; 

2, Znak towarowy takiego przedsiębiorstwa korzysta 
w Polsce z ochrony na podstawie ustawy o tyle, b ile pań
stwo, w którym znajduje się s~edziba tego przedsiębicrstwa •. 
zapewnia polskim znakom t owarowym taką samąochr.onę. 
jak krajowym znakom towarowym. 

Art." 9. Wyłączone są od rejestracji znaki, 'które nie po
Śiadają dostatecznych znamion odróżniających. Dotyczy to 
w szczególności znakó:w, które zawierają tylko samą nazwę 
służącą do' oznaczania towaru w obrocie, oraz znakó,,,,, któ
re wskazują jedynie na rodzaj towaru, jego właściwości, ja
kość, . przeznaczenie, miejsce pochodzenia, sposób , lub czas 
wytworzenia. 

Art. 10. 1. Wyłączone są od rejestracji znaki, które mo
głyby wprowadzać odbiorców w błąd co do poc.hodzenia to'J 
warów. 

2 . . Przepis ust. 1 stosuje się w szczególności w przypad~ 
ku, . gdy zgłoszony do reje~tracji znak jest podobny do zn~
ku towarowego, zarejestrowanego już w Polsce z ' wcześniejJ 
szym pierwszeństwem na rzecz inpego przedsiębiorstwa dla 
towarów tego samego rodzaju , albo gdy jest on podobny 
do ,maku naw et nie zarejestrowanego w · Polsce, ale znane
go powszechnie jako znak dla towarów tego samego rodza ju, 
pochodzących ' z innego przedsiębiorstwa. 

,3. Znaki uważa się za podobne, gdy różnice między nimi 
.' są tego rodzaju, że w zwykłych warunkach obrotu mogłyby' 

.J' 
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-.. ;-: 



Dziennik Ustaw Nr ' 14 158 

ujść uwadze odbiorcy, albo gdy między znakami zachodzi , 
,'łóżnica, tylko co do środków oddziaływania na odbiorcę, 

w szczególności gdy jeden znak określa ten sam przedmiot 
słownie, a drugi graficznie. 

Art. 11. Jeże li zgłosżony do rejestracji zn~k towarowy 
zawiera firmę; nazwę lub nazwisko zgłaszającego, nie wy
łącza rejestr,acji tego znaku okoliczność, że firma, nazwa 
lub nazwisko albo , inny , wyraz o takim samym brzmieniu 
mieś<;:i się już w znaku towarowym, zarejestrowanym w Pol
sce na rzecz innego przedsiębiorstwa dla towarów tego ' sa
mego rodząju, albo w znaku nawet nie zarejestrowanym w 

.. Polsce, ale, znanym powszechnie jako znak dla towarów te
go same'go rodzaju, pochodzących z innego przedsiębiorstwa. 
Jednakże gdyby wskutek rejestracji znaku tow,arowego mo
gla żachodziĆ , możliwość wprowadzimia odbiorców w błąd;
dbkon'an'ie reJ~strac ji zrlaku' luoże ' być ' U:zal~zńi6ne od wpro-

__ " wadzenia do znaku niezbędnych zmian. 
Ad.U. Reje,strac ji żnaku towarowego dla przedsiębior

stwamając~go siedzibę t ylko, W państwie 6bcyrn ' n:iewyłą
cza ' ok'oliCżność~ ze znak zgłoszony w Polsce ,do rejestracji 
r6żni się Vi nie istotnych sżczegółach od znaku towarowego, 
zarejestrowanego na rzecz tego przedsiębiorstwa w innym 
państwie; , ' 

Art, 13. 1. Wyłączone są od reJestracji znaki, które za
wierają: 

1) herby, flagi IUQ godła Państwa Polskiego, województw, 
powiatów, miast i mieJsco~ośd, qiyba że zgłas~ający 
uzyska ' zezwolenie , na używanie takiego znaku (ust. 3) 
lub wykaże, że posiadał dotychczas uprawnienie do uzy-
wania' takiego znaku; , 

2) odznaki honorowe oraz oznaczenia i śtempleurzęclowe, 
kontrolne lub gwarancyjne, jeże li zgłaszający nie wyka
że swego ,uprawnienia do ich używania w znaku; , 

3) nazwę odmia,ny Fośliny, wpisaną do rejestru lub spisu 
odmian, roślin, uprawnych, chyba że znaki te są przezna-, 
czone' dla towarów innych niż materiał si~wny ' tego 'ga"; 

<i , tunkuroślinyuprawnej; do 'którQgo należy wpisana , odo, 
miana; , . 

4) oznaczenie lub nazwę Czerwonego Krzyża, chyba że 
zgłaszające, znak organy lub stowarzyszenia są upraw
nionedo używan'ia takiego znaku; 

5) herby, flagi lub godła państw obcych oraz oznaczenia 
i stemple urzędowe, kontrolne lub gwarancyjne tych 
państw, " jeżeli zgłas'zający nie wykaże swego uprawnie
nia ,do ) ch używ,tinia ,w znaku. 

2. Wyłączone są również od re jestracji znaki, które sta
nowią naśladownictwo oznaczeń wymtenionych w ust. 1. 

3. - Zezwoleńnal1żywanie znaków tewarowych,zawie
rojących herby, flagi lub godła, określone. w ust. 1 pkt 1, 
udziela w szczególnie uzasa~nio'nych przypadkach l>rez€s 
Urzędu Patentowego, a gdy znak zawiera herb, flagę lub 
godło województwa, powiatu, miasta lu~ miejscowości -
w uzgodnieniu z prezydium właściwej rady narodowej; 

Art. 14. Znak, który naruszałby prawa ' innych osób; mo
że być zarejęstrowany tylko za , zgodą uprawnionych. Doty
czy to w szczególności znaków, naruszających prawo do fir
my, cudze dobra osobiste lub prawa autorskie. 

Art. ' 15. Wyłączone są od re jestracji znaki sprzeczne 
z porządkiem społecznym, obowiązującym prawem lub do
,brymiobyczajami.' • 

, - Art. 16. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidziartych w 
art. 17 , ~ 18, pierws7-eństwp do uzyskąnia re jestracji zna,ku 
tow,arowegoo;znacza- się według daty Z~lłoszenia zn,aku to
warowego w' Urzędzie Patentowym do rejeslracji. 

: Arl..17., Obyw'Jtelom państw obcych, należących do Mię
dzynarodowego Związkll Ochrony Własności Przemysłowej, 
8 także obywatelom intlych państw, jeżeli mają miejsce za- , 

mieszkania albo prowadzą rzeczywiste poważne przedsię .. 
biorstwo przemysłowe , lub handlowe w jednym z pailstw; 
należących do tego Związku, służy na zasadach określonych 
w umowach międzynarodo,wych pierwszeństwo do uzyskania 
w Polsce rejestracji znaku towarowego wedłllg daty pierw
szego ' prawidłowego zgłoszenia tego znaku do re jestrac ji 
w jednym 'z tych państw, jeżeli zgłoszenie znaku w UrzędziEi 
Patentowym do re jestracji nastąpi w okresie sześciu mięsię· ' 

cy od te j daty . 
, . Art. )8. Na zasadach, które określi Prezes RadY,Mini

shów w drodze rozporządzenia, pJerwszeństwo do uzys,ka
nia rejestracji znaku towarowego, umieszczonego na towa
rach wystawionych na publicznej wystawie- (targach) w 
Polsb;.e lub za granicą, oznacza się według daty wystawie
nia; jeżeli zgłoszenie znaku do rejestracji zostanie ,dokonane 
przed upływem sześciu miesięcy od tej daty. 

Art. 19. Jeżeli -rejE'śtrac:ja ;i'riaku towarowego narusza 
przepisy ' ustawy tylko w odniesieniu do niektórych towa
rów, dla jakich żnak len został żarejestrowahy,podlegaona 

, unieważnieniu' w części, przez wykreślenie tych towarów 
z rejestru znaków towarowych. 

Art. 20. Prawo z rejestracji znaku towarowego żOstanie 
uznane za wygasłe, jeżeli po dokonaniu rejestracji znak stał 
się niezgodny z przepisami ustawy. 

Art. 21. Każdy może żądać ' ustalenia przez Urząd Pa
tentowy, że między określonymzarejestrowanyrn znakiem 

, towarowym " a żnakiem towarowym zarejestrowanym na , je
go rzecz albo między określonym zarejestrowanym znakiem 
towarowym a znakiem nie zarejestrowanym, którego używa 
lub zamierza używać, nie , zachodzi podobieństwo wyłączają
ce rejestrację. 

Art. 22; 1. Każdy, .kto ma w tym interes prawny, może 
żądać uńiewainienia w całości lub ezę-sci ,prawa i ,reJestracji 
znaku towarowego z mocy art. 9, ' 10, '13, 14 lub 15 albo' 
wydania ' de€yzji 'o wygaśnięciu ' prawa ' z ' rejestracji-znaku 
towatQwego z mocy art. ' 20. 

2. ,Prokurator " Ge'neralny Polskiej ' Rzeczypospolite} l.u
do\vef rrioże wystąpić w ważny'minteresie społecżnymb unie~ 
ważnienie rejestracji znaku towarowego lub o wydanie de,., 
cyzji o wygaśnięciU prawa żrejestracji albo przystąpicd<> 
toczącego się postępowania w tej sprawie. 

Art. 23. O unieważnieniu ,i wygaśnięc.iu prawa z reje
,stracji znaku towarowego ogłasza się w , organie UFzędu Pa
tentowego "Wiadomości Urzędu Patentowego". 

" 

Rozdział 3. 

Prawa zrejest-racjl znaku. towarowego. 

Art. 24. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w 
art. 25 i 26, znak , towarowy możepr:zejść na ' inną osobę tyl
ko wraz z przedsiębiorstwem, na którego rzecz zostdł zare
jestrowany, albo z części<~ , tego przedsiębiorstwa. 

Art. 25. Przeniesienie prawa z rejestracji znaku towaro
wego bez przedsiębiorstwa lub be,ż części przedsiębiorstwa. , 
w którego skład znak ten wchodzi, może nastąpić tylko w 
przypadkach, gdy nie zachodzi możliwość wprowadzania od
biorców w błąd cO do pochodzenia towarów, w szczególno
ści pod warunkiem należytego ujawnienia na towarach; opa
trzonychznakiem towarowym, firmy, nazwy lub nazwiska na
bywcy' prawa z rejestracji oraz miejsca wytwarzania tych 
towarów. ' 

Art. 26. L Vv przypadkach i pod, warunkami określony
mi wart. 25 przedsiębiorstwo, na rzecz którego został zare:' 
jestrowany znak towarowy, może w drodze umowy upowa:i
ni4i inrie przedsiębiorstwo do używania znaku towarowego, 
(umowa licencyjna). 
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. 2. Jeżeli w yrnow·ie. licencyjnej inaczejJ;1ie'post,anowio-
no, ,udzielenie rtcencji nie wyklucia . możliwości · udzielenia , 
dalszej licencji .na używanie znaku towarowege, a także jed- " 
noczesnego używania znaku towarowego przez przedsiębior
stwo, na rzecz którego znak jest zarejestrowany. 

Art. 21. Do przeniesienia prawa,· z /rejestracji znaku to
warQwego lub do ustanowienia ' licencji na jego używanie 
jest potrzebna umowa na piśmie, z podpisami urzędowo po
świadczonymi, oraz wpis do rejestru znaków towarowych. 

Art. 28. 1. W razie zbycia przedsiębiorstwa lub części 
przedsiębiorstwa, w którego sklad wchodzi zarejestrowany 
znak towarowy lub licencja na używanie takiego znaku, na
bywca przedsiębiorstwa nie może wykonywać przeciwko 
osobom trzecim upra,wnień wynikających z rejestracji znaku 
towarowego luqz licencji na jego u~yy.anie, dopóki przejście 
prawa z rejestracji ,tub przejście licencji nie , będżie ujawnio
ne w rejestrze znaków towarowych, 

2. Przepis ust. l stosuje się odpowiednio w razig wy- ' 
dzier~awienia pl'zedsiębiorst:wa 1.'\lb Qbc!ążęnia goużyt!w-
waniem. 

Art. 29. 1. PrzedsiębiorsŁ'\Yo, na którego rzecz został 
zarejestrowany/ znakto'\varowy, może zrzec się prawa z re
jestracji tego zil3ku . przeto[;wiadczenie wobec Urzę<iu pa
tentówego. Do skuteczności tego oświadczenia jest potrzeb
'na wyrażona . w .. tym samym trybie zgoda osób, których pra
wa mogłyby być na skutek li-zeczenia naruszone. 

2.Wiazie zrzeczenia się prawa z rejestracji Urząd Pa
tentowy *yda decyzję o wygaśnięciu prawa z rejestracji 
znaku· i zarządzi wykreślenie go z rejestru .znaków towaro-
wych. - , 

Art. 30. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia 
ustalić odm:ieilne zasady przenoszenia i zrzekania się praw 
z ręjestrącji znaków towarowych,~ dokona!1ej ną rzecz jedno-
stek gośpodarki uspołecznionej. . <-

Art. 31. Gdy nie zarejestrowany . w Polsce znak jesLzna· 
ny powszechnie jako, znak . określonego przedsiębiorstwa, 
a)nne przedsiębiorstwo zg,łosiło do rejestracji podobny znak 
towarowy dla tego samego rodzaju towarów lub uzyskało 
jego rejestrację, pierwsze przedsiębiorstwo może żądać od
rzUcenia zgłoszenia lub unieważnienia rejestracji aIQo może 
żądać zarejestrowania tego znaku na swoją rzecz lub prze
niesienia na niego prawa z rejestracji za zwrotem kosztów 
zgłoszenia lub rejestracji. 

Arł.32. 1. Przedsiębiorstwo, w którego skład wC,hodzi 
zarejestrowany 'znak towarowy lub licencja na używanie 

tego znaku, może wystąpić przeciwko każdemu o zaniecha
nie działań, które naruszają prawa wynikające z rejestracji 
tego znaku towarowego albo z .. 11cencji na jego używanie. 

J . 2. Takie ' samo uprawnienie przysługuje osobie, która 
nabyła prawo rzeczowe na przedsiębiorstwie, oraz dzierżaw· 
cyprzedsiębiorstwa. • . 

Art. 33. 1. Kto naruszył prawa wynikające z rejestracji 
znaku towarowego, . jest obowiązany na zasadach ogólnych 
wydać uprawnionemu uzyskane . korzyści, naprawić wyrzą
dzoną szkodę i usunąć .skutki naruszenia prawa~ 

2. Winny naruszenia prawa (ust' 1) obowiątany jest po
nadto do ogłoszenia w czasopismach, stosownego oświadcze
nia albo wyroku sądowego lub orzeczenia komisji arbitrażo
wej, a także', gdy działał rozlllyślnie, do udzielenia zadość-o 
uczynienia za krzywdę moralną przez zapłatę odpowiedniej 
sumy pieniężnej. , ' 

3. Przy rozstrzyganiu w spra'wie p naruszenie prawa 
{ust. l) zostanie na wniosek uprawnionego również wydane 
postanowienie O. usunięciu podrobionych znaków ztowa
rów, opakowań, cenników i innych pism; o zapasie· podro~ 
bionych znaków oraz o . przyrządach służących do podrabia
nia ,; znaku' i jego zam'ieszcz·ania. · 

Art. ~4. Roszczenia z powodu naruszeni4 ,praw .... w'VUi- 
kającego.{ Z ' re jest rac j i , znaku · tow arowego';mlegaj ą' tłrZedaw~ 
nieniu z upływem trzech lat. Bieg ' przedawnieniarozpoczy. 
na się od dnia wymagalności roszczenia,oddzielnie cod() 
kazdego naruszenia. Bieg przedawnienia ulega zawieszeniu 
w okresie ·pomiędzy. datą zgłoszenia znaku towar'owego . w 
Urzędzie Patentowym do rejestracji a datą zaIejestrowania 
tego znaku. 

R o z d z i a ł 4. 

Wspólne znaki towarowe. 

Art. 35. 1. Jako wspólne:znaki ,towarovfe . mogą być re
jestrowane ' znaki towarowe, zgłoszone przez zjednoczenia 
przedsiębiorstw . pailstwowych, organizacje g()spodarcze, łą.
czące przedsiębiorstwa p!:lilstwowe, spółdzielcże i .Inne ora~ 
związki spółdzielcze. ' . 

.2. Upr;awnienia .. dooznaczani.a tOWelTów .. zarefestrową~ 
nym wspólnym znakiem , towarov,rym przysługują wyłącznie 
wymienionym w ust. 1 organizacjom 'gospodarczym, a: także 
Zrzeszonym .w nich przedsiębiorstwom, spółdzielniom t . in-
nym jednostkom gospodarczym. . 

Art. 36. Do występowania z roszczeniami isluuga.mi 
z powod}l-naruszania praw, wYnik~jących z.re jestrac]i wspól
nego znaku towarowego, uprawnione są tylko ,organizacje 
gospodarcze, wymienione wart. 35 ust. 1, 

Art. 31 . . 1. Związki prżeclsiębiorców, które mają siedzi
bę w obcychpaJistwach, należących do Międzynarodowego 
'Związku Ochrony Własności Przemysłowej, oraz przyzńaną 
im osobowość prawną, mogą korzystać w Polsce z ochrony 
związkowych znakówtowal'owych na zasadach określonych 

w przepisach ' niniejszej ustawy, dotyczących wspólnych Zllślooi 
ków . towar()wych. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do takich związków, 
mających siedzibę w innych par1stwach, jeżeli państwo, w 
którym związki tema,ją siedzibę, zapewnia polskim wspól
nym .,znakom towarowym . taką sumą ochronę, jak krajowym 
związkowym znakom towarowym. 

R o z d z i a ł, 5. 
, 

Zgłoszeni.e znaku towarowego do rejestracji. 

Art. 38. 1. Zgłoszenia znaku tow,irowego w celu reje
stracji dokonujesifl przez wniesienie podania do Urzęctu Pa-
tentowego. /' 

2. Zgłoszenie uważa się za .dokonane z chwilą, w której 
.podanie zostało doręczone Urzędowi Patentowemu albo na
dane w polskim urzędzie pocztowym lub telegraficznym pod 
adresem Urzędu Patentowego. 

3. Jeżeli znak zgłoszony razem z innym znakiem został 
następnie na wezwanie Urzędu Patentowego, w terminie 
przez ten Urząd oznaczonym, zgłoszony w oddzielnym po
daniu, zgłoszenie to uważa się za dokonal}e w dacie pierw
szego zgłoszenia, jeżeli nie nastąpiła istotna zmiana znaku. 

Art. 39. W podaniu o zarejestrowanie znaku towaro
wego należy wymienić przedsiębiorstwo, jego siedzibę i za
kres . działania oraz. wskazać towar lub towary, dla których 
znak jest przeznaczony. 

Art. 40. Zgłaszający znak towatowydo rejestracji może 
w podaniu lub w okre~ie jednego miesiąca od daty zgłosze
nia złożyć oświadczenie, że ' chce skorzystać z prawa pierw
szeństwa, wynikającego z wystawienia znaku towarowego 
na wystawie publicznej, lub ze zgłoszenia dokonanego za 
granicą (art. 11 i 18). 

Art. 41. Prezes Urzędu Patentowego ustali w drodze 
zarządzenia, jakim szczególnym warunkom powinno odpo-

-, 
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wiadać podanie zawier:ające zgłoszenie znaku towarowego 
oraz załączniki do podqnia, jak również > ok'reś li wmunki 
ogł5'szenia zarejestrowanego znaku w "Wiądomościach. Urzę
du Patentowego". 

, Art. ' 42; 1. Urząd Patentowy może w toku rozpatrywa
nia podania zawierającego zgł.oszenie znaku towarowego do 
rejestracji wydawać ' postanowienia wZywające zgłaszające
go do . uzupełnienia w określonym terminie podania i jego 
załączników albo do usunięcia w óznaczonym terminie bra
kówi istotnych usterek. Na ,postanowienia te służy zażale
hie. Wniesienie zażalenia wstrzyI1l.Uje · bieg terminów~ okre
ślonych w postanowieniach. 

2. W razie -nieiastosowaniasię w oznaczonym terminie 
do po.stanowień, o których mowa w ust. ' l, podanie uważa 
się za nie byłe. . ' 

Art:' 43. 1. Na podstawie wyników prżeprowadzonego 
postępowania Urząd 'Patentowy wydaje decyzję co do zare-
jestrowania, :l;naku towaroweg,o. ' 

2. W decyzji tej będzie zamiesi,yzone pouczenie, że znak 
towarowy zostanie wpisany do rejestru znaków towarowych 
po uiszczeniu przepisanych opłat za ochronę znaku oraz 
kosztów, ogłoszenia 'Y "Wiadomościach .. Urzędu PateJ1towe
go", , tudzież że decyzja :zostanie uchylona, jeżeli opIaty 
i koszt nie , zostaną uiszczone w terminie trzech miesięcy. 

Art. 44. Po- wpisaniu znaku towarowego do rejestru 
znaków towarowych Urząd Patentowy wydaje zgłaszające

mu · świadectwo " ochronne wraz ze znakiem towarowym od~ 
bitym lub ' naklejonym na świadectwie lub dołączonym do 
niego. 

Arf. 45. O rejestracji znaku towarowe,go- Urząd Patento~ 
wy ogłasza w ,,\Vicidomościach Urzędu Patentowego" z istot
nymi określeniami, w szc-zególnoścj z · podaniem pierwszeń
stwa i odbitką znaku towarowego oraz w razie potrzeby ze 
wskazaniem barw, w jakich znak ten zos:Uił zarejestrowany. 

Art. 46. 1. Gdy po wydaniu decyZji co do zarejestrowa
nia znaku towarowego zostanie zgłoszony w Urz~dzie Paten
towymz wcześniejszym pierws7.eń.stwem podobny znak to
warowy dla tego· samego rodzaju towarów, UrZąd Patento
wy wzywa przedsiębiorstwo, na ' którego rzecz zostaYzare
jestrowany znak towarowy, do złozenia w określonym ter
minie oświadczenia co do zasadn-ości tego zgłoszenia. 

2. JeżeJi przedsiębiorstwo wymienione w ust. 1 podnie-, 
sie '.zarzut, że zgłoszenie jest bezzasadne, sprawa podlega 
rozstrzygnięciu w trybie postępowania spornego. W razie 
niezło:lenia ,przez to przedsiębiorstwo oświadczenia co do 
zasadności zgłoszenia, decyzja o. zarejestrowaniu znaku to
wa row;eg o ulega uchyleniu. 

R o z d z i 8 ł 6. 

Postępowan,ie. Rejestry. Opłaty. 

'Art. 47. Urząd Patentowy przy wydawaniu decyzji ' i po
stanowień, przewidzianych w ustawie oraz w przepisach wy
konawczych wydcmych na jej podstawie, stosuje: 

1 ) przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, 
2) a w sprawach wy'rnienionych wart. 48 przepisy postę

powaniaspcrnego, przewidzianego w ustawie ' z dnia 
31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze (Dz.U. t:ir 33, 
poz. 156), z wyjątkiem przepisow przewidujących współ
udział przedstawicieli związków zawodowych i. stowa
rzyszeń. technicznych w, pracach kolegiów rozpatrują

cych sprawy w tym postępowaniu. 

Art.-t8. Urząd Patentowy wydaje decyzj'e w trybie po
stępowania sporne~go W sprawach o: 
1) unieważnienie rejestracji znaku t 0 warowego, 
2) wygaśnięcie prawa z rejestracji znaku towarowego, 

>,l 
" ' 3) przeni~sienie prawa z rejestracji znaku towarowego 

przypadku , określonym , wart. 31, 
w - . .. ~ . , 

4) ustalenie, że J,'lliędzy zarejestrowanym znakieni towaro-':,' 
wym' a znakiem ' towarowym, który jest lub ma być , uży- . 
,wany przez inne przedsiębiorstwo, nie Zachodzi podo- ,j 

bieilstwo wyłączające rejestrację; " .' 

5) ' inne zagadnienia, rożpatrywime zgodnie, z ustawą Vi try
bie postępowania spornego. 

Ar.t. 49. Odwołania od decyzji Urzędu Patentowego i za
żalenia na postanowienia tego urzędu, wymienione wart. 47, 
oraz odwołania od decyzji Urzędu Patentbweg.o i zażalenia 
na postanowienia tego urzędu, ' wydane w trybie. określonym 
WaTt. 48, rozpatruje Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Pa
tentowym, . przewidziana w Prawie wYnalazc:zym. · Przepis 
art. 47 pkt ,2 stosuje się odpowiednió. . ' 

'Art. 50. Sprawy nie objęte prze.pisami art. 47-49, .a , do
tyczące roszczeń c yWiinocprawnych , z 'zakresu znaków tow'a~ 
rowych, są rozstrzygane w trybie postępowania sqdowego 
lub postępowania arbitrażowego. ' 

Art. 51. 1. Urząd Patentowy prowadzi rejestr znaków 
towarowych i rejestr wspólnych znaków towarowych. prze· 
znaczone do wpisów przewidzianych wustawhe Oraz w prze. 
pisach wydanych na jej podstawie. 

2. Nie można zasłaniać się nieznajomości", wpisów. do" 
konanych ·w rejestrach wymi'eniónych w ust. 1. 

3. Prezes Urzędu Patentowego określi zasady prowadze
nia rejestrów, warunki i tiyb dokonywania w nich , wpisów, 
udostępniania rejestrów do wglądu oraz otrzymywania z nich 
wyciągów. 

Art. 52. 1. W związku z ochroną znaków towarowycp 
są pobierane opłaty jednorazoweotaz opłaty okresowe, 

, płaln~ w oznad~mych t~rrhina,cJ:i prz-ez cały czas oehIOny. 
2. Rada Ministrów w dFOdze rozporządzenIa Ustali prz~" 

mioty i wysokość opłat oraz terminy ich płatności i zasady; 
przywracania tych terminów. 

Ro z dz i li ł 7. 

Przepisy JtarDe. 

Art. ,53. 1. Kt!> wytwarzane lub wprowadiane do obro. 
tu towary oznacza zarejestrowanym znakiem tqwarowym, 
którego nię ma prawa używać 
~ podlega karzę aresztu do jednego roku 1 grzywnyj

do 100.000 zł lub jednej z tych kar. 
2. Tej samej karze podlega ten. kto wiedząc, te znaK' 

tOWBl'OWy został juz zgłoszony przez iimą osobę ,w Urzędzie 
Patentowym do rejestracji. oznacza- towary tym znakiem lub 
m:naczone tym znakiem towary wprowadz.a do obrot~. Sciga· 
nie jest dopuszczalne dopiero po dokonaniu rejestracji tego 
znaku. Do tego czasu przedawnienie ścigania nie biegnie. 

3. Jeżeli nie naruszono interesu publicznego, ściganie 
następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

Art. 54. Kto wbrew zakazom, o których mowa wart. 2. 
wprowadza do obrotu towary nie opatrzone zarejestrowa- ' 
nym znakiem towarowym 

- podlega karze grzywny do 50.000 zł. 

Ari. ;55.1. Kto będąc, ~ myśl art. 33 ust. 3" obowiąza
nydo n'ieużywania i niezbywania przyrządów lub zapasów 
podrobionychznaków, narusza fen obowiązek 

- podlega karze grzywny do 50.000 zł. 

2. Sciganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

Art. 56. Odpowiedzialności karnej, określonej wart. 53-/ 
,55, podlega kierownik przedsiębiorstwa albo osoba odpó
wiedzialna za wytwarzanie lub wprowadzanie towarów do 
obrotu; 
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Ro z dz i a ł 8. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 
. . 

Art . . 51. 1. Znak towarowy może być zgłoszony za gra
nicą do rejestracji dopiero po zgłoszeniu go w Urzędzie Pa
tentowym. 

2. Minister Handlu Zagranicznego określi sposób opa
trywania towarów, przeznaczonych do obrotu zagranicznego, 
znakami towarowymi, zasady zgłaszania tych znaków do re
jestracji za granicą oraz ich używania .• 

Art. 58. Prawa wyłączne i inne prawa w zakresie zna
ków towarowych, uzyskane przed dniem wejścia w życie 

\Istawy, pozostają w mocy. 

' Art. 59. Przedłużenie ochrony znaków towarowych, za
rejestrowanych przed dniem wejścia wżycie ustawy, na' 
następne okresy dziesięcioletnie 'oraź pf' stępowanie w spra
wach znaków towarowych, nie zakończone do dnia \\'ejk ia 
w życie ustawy, normują . przepisy /tej ustawy. 

Art. 60. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
l) ministrach - należy przez to rozumieć również prze

wodniczących komisji i komitetów sprawujących funkcje 

-. 
naczelnych organów administracji państwowej oraz kie
rownikówwrzędów centralnych, 

2) p~zed~ięb~o~stwie. -:-. należy przez to rozumie~ odpowied
mo rowmez. włascl.c.lela przedsiębiorstwa oraz osobę pro
w.adzącą dZlałalnosc gospodarczą w zakresie wytwarza-
ma lub wprowadz.ania towarów do obiotu. . 

. Art. ' ~1. pi'ezes Urzędu Patentowego określi klasyfika
CJę towarow w zasŁosowaniudo znaków towarowych . . 

Art. 62. L Tracą inoc przepisy rozporządzenia z dnia ' 
22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków 
towarowych (Dz. U. Nr 39, poz. 384 i póżniejszymi. zmiaaa-
mi) w części dotyczącej znaków towarowych. -

2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych, ·przewi. 
dzianych w llstawie, pozostają w mocy dotychczasowe prze. 
pisy wykonawcze, wydane na podstawie rozporządzenia wy
mienionego w ust. 1,0. ile nie są sprzeczne z ustawą. 

Art. 63: Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 
1963 r. 

Brzewodniczący Rady Państwa : A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: J. Horodec-ki 
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USTAWA 

z dnia 28 marca 1963 r. 

zmieniająca ustawę o powszechnym obowiązku wojskowym. 

Art. 1. W ustawie z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszech
nym obowiązku wojskowym (bz. U. Nr 14, poz. 15 i Nr 17, . 

. poz. -108) wprowadza się następujące zmiany: 
• 1) wart. 2: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2) wojska IOUllcze,", - . 

b) dodaje się . pkt 3 w brzmieniu: 
,,3) wojska ohrony powietrznej kraju,", -

e) dotychczasowe pkt 3 i 4 oznacza się jako pkt 4 i S, 
2) wart. 12 ust. 1 skreśla się wyraz ,,(okresowy)"; 
Joy wart. 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Przedpoborowi wymienieni w ust. 2, posiadający 
kwalifikacje / określone przez Ministra Obrony Na
rodowe j, mogą byc poddani przez wojskowego ko
mendllnta rejonowego przeglądowi lekarskiemu na 
zas~dach plzewidzianych dla żołnierzy rezerwy prze
:zna7:zonych do odbycia ćwiezeń wojskowych."; 

4) wart. 16 us.!. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1) mężczyźni, którzy w danym , roku kalendarzowym 

kończą 19 lat życia,"; 
5) w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Pobór. przeprowadza się w okresie między 1 kwie
tnia a 30 czerwca każdego roku (pobór główny).", 

6) wart. 21: ---
a) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. 'wV przypadkach gdy przewodniczący prezydium 
rady narodowej wymienionej w ust. 1 lub jego 
zastępca z przyczyn uzasiidnionych względami 
służbowymi nie ' może być powołany . na prze
wodniczącego komisji. poborowej, prezydium r a
dy narodowej może powołać ,-l1a przewodniczące
go komisji kierownika właściwego dla spraw 
wewnętrznych organu. tego p.rezydium."~ 

',b) dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4; , 
1) wart. 24 ust. 3 otrzymuje brzmie)lie: 

,,3. Poborowych uznanych za zdolnych do służby woj
skowej (kategoria "A" i "C"),będąCychstudentaml 
szkół wyższych, -w których prowadzone jest wojsko

. we szkolenie stuqentów, wojskowy komendan1 re Jo· 
nowy przeznacza ' do tego szkolenia."; 

-8) wart. 31: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Poborowych uznanych za zdolnych do służby 

wojskowej (kategoria ' "A" i "C"), którym nie 
udzielono odroczenia lub których uprawnienia 
do odroczenia wygasły, wojskowy komendant re
jonowy przeznacza i powołuje do odbycia zasad
niczej służby wojskowej w granicach określone
go kontyngentu." , 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
I/~' Poborowych będących studentami szkół wyż

szych, w których prowadzone jest. wojskowe 
szkolenie studentów, uznanych za zdolnych do 

. służby wojskowej (kategoria "A" i '"C"),wojsko
..;"y komendant rejonowy powołuje do tego szko .. 
lenia. " . 

4. Poborowi wymienieni w ust. 3, którzy ' stawali 
do poboru w wieku 18 lat życia i 'zostali zakwa
lifikowani do kategorii "B" lub ,;D", obowiązani 
są stawić się do poboru ponownie w rokukalen
darzowym, w którym kończą 19 lat życia."; 

9) wart. 33 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 
l dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
,,2. Minister Obrony Narodowej może za rz ąd zić prze

niesienie części poboro wych do rezerwy .przed tikoń
_ czeniem przez nich wieku określonego' w -usL L"j 


