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Załącznik nr l do rozporżądzenia 
Przewodniczącego Komitetu Pracy 
I , Płac z dnia 22 października 1968 r. 
(poz. 288). 

WYKAZ STANOWISK PRACy P06ZIEMIĄ, NA KTORYCH OKRESY PRACY ZALICZA SIĘ 
W WYMIARZE POŁ TORAKROTNYM 

1) górnik kombajnista, 
2) monitorzysta ' w k,omorze w oddziale hydraulicznym alb,) 

', górnik ługow!]-ik,wódziax:z i murarz zatrtid'niony w ko-
': palni soli przy urabianiu nllttyskowym, ' " 

3) ' ' operator ·', urządzeń ;energo,-mechaniczn ych ' . bezpośrednie
g() ha pędu urządleil eksploatacyjnych wprżodkach, 

4) , górnik na śdimie, w komorze" zabierce" chotlniku l'ub 
.e przekopie przy ładowaniu lub urabianiu ręcznym i me'

chanicznym oraz murarz, ' betoniarz i zbrojarz na ścia
n'ie, w kom·orze, zabierce lub chodniku; 

5) . g~rnik~ładow~cz,-wiertacz, , -murarz, , -betoniarz,-zbw
jarż, -cieśla zatrudnieni 'Przy głębieniu ' szybów -i- ,szybi
ków, 

6) górnik-budowacz, 
7) 'górnik-wiertacz, r' 

8) górnik-strzałowy i instruktor _strzał()wy, 
9) górnik-rabunkarz, ' 

10) górnik-cieśla i ładowa-tz na l ścianie , i zabierce, ,prZy prze
kładce i podsadzce suchej, hydraulicznej i pneumatycz-
nej; 

11) 
12) 

13) 

wrębiarz, 
rzemieślnicy stale zatfudnienipod ziemią w przodkach 
przy ' obsłudze i ~'onśerwacji seF~tU'. 'mechanicznego 
i elektrycznego" 
rat()wnicy zawodowi , zatru<lńieni ,w ceMralnej lub okrę
gowych stacjach ' ratownictwa ~górnićzego. 

U wa g1: 

,l) W wymiarze półt-orakrotnym zalicza się także akresy 
pr<rt:y na stanowiskach .wymienionych 'w ' wykazie , przy 
robotach górniczych, polegających na' przebudowie chod
ników, głównych i pomocniczych z równoC.'lesną przy- , 

, bierką i nową ()budową oraz ną przebudowie szybów 
i szybików. 

2) Na równi z pracą na sta'nowiskach wymienionych w wy
kazie traktuje się pracę w charakterze młodszego gór
nika lub pomocnika. 

Załącznik nr 2 do rozporząd'zenia 
Przewodniczącego ,Komitetu Pracy 
i Płac z , dnia 22 października 1968 r. 
(poz, 288). 

',," WYKAZ STANOWISK PRACY, NA KTORYCH ZATRUDNIENIE W KOPALNIACH SIARKI ORAZ 
W PRZEDSIĘBIORSTWACH ROBOT GORNICZYCH WYKO NUJĄCYCH ROBOTY DLA KOPALŃ SIARKI 

UWAŻA SIĘ ZA ZATRUDNIENIE NA ODKRYWCE. 

·. 1) ·:'g~mi~ , ()dj{rxwkowypr~(xflć9,wy :.:.,.. ,gÓ~~iJr\lL1'ałP'rY" 
2) górnik odkrywkowy - wiertacz, 
~3~ r.gÓMlik; odlu,IWk<:J,1VY~j!)łt,"łOOw~lr!'Tt 1\,! lIhl?/ ?(lg MIT IX 

4f mechanik hydraulicznego urabiania nadkładu i złóż, 

11f ~,leklrom~ch~fl!ik. JJ<?,~~\f.~Y. uca·~l{r.Yiw*R;':Y~Y; "I" o,peratpr ,Il}-a,: 
. szyn i urządzeń ~pecj~l~ycn d1.a taś.mociąg.ówora7, ma, 

. szVnpoll).ocniczY:cłl, " ",,' " ' '' ' ', ,, ' 
14) budowacz' drenu fJÓm.ict'wA~ód~riWk#e9,Qi. , 

5) meChanik gÓFIiiczy odkrywkowy '- oiperator koparki 
;, !. ' jedn~naczyni.owej, 

.fi) mechanikgórniczy, odkrywkowy ' ~ operator spycha-, 

15) budowacz i kon~er\y,~tór.:kolE!~tqM 9P~·~~Ftwao?k.ty~-
kowego, ,;" •. ,r" ,.-. ; .: ,, ' ," ' : , -. ' 

16) maszynista pomp ' górnictwa , od,)ir,ywk'oWego 
, , .. - '. 

pom- : 
piarz; 

Cza" , . '17) oczyszczacz ścieków przemysłowych; 
7,h ineehan-ik . gómiezy 'O<Ikrywkowy- ()pera-lór urządzeń 18')cieśIa- gÓrniczy odkrywk()wy, '" ,. . ; 

>', wielocżynnOś~iowY,Ch, .. • J .' l~) ,czyściCiel trans.porter-ó!ł , taśmówych" gMnlctwa odkryw- :, 
" S) ':mechanik górniczy ,ookrywkm.vy ·....:.. ' O'perator koparek I kowego, ' " ' 

'. ,'. ' .; · '·: iżwałowarekwielonliczYni.owych,". - 20) " sprężarkowy, . ' 
" .,>. ' 91 "ln'echan,ik ,' górniczy '> odkrywkowy ~operatork()parki . 21) ':'Przeróbkarżkbpalin'--sO,rlowriiczy, ' '". ~ , 

,; ' , łytkaweJo napędziespałińowym, ' . "" 22) pomiarowy, ': ':>0 ", 0:<' : . _"'. 

' I 

10) ' ,gómikc' odkrywkoOwy ,,--,:, wydawc!fm·ateiia.łów ·wybuCho-- ' 23) ' zwał()waCz 'tfadkładu; , ,:;,;:;:,.-r ,:" ,,"':f';, ' , 

wych, lO · , •• , ' ' 24) ' rzemieślnicy <iih,ni : rbbotnićyża'trudn1~nl ; stałe na ' ()d~ 
11) elektromecnanik górniczyodktywkowy -operator ,ta- krywceprzy wykonywaniukonSeHvacji iremontów., ma-

" śmQ<;iągówwiełkogabarytowy-ch, ' szyn Lurządzeńg6inictw~ 'odkrywkowe.go: 'konserwator 
12) taśmowy urząd~eń transp9Itowych górnictwa odkryw- 'P0ll!P, elektry!tłIDechanik,smar,owniczy, : 'Vulkaniiator " 

.kowego,oraz konserwator tra'nsporŁerów tiIśnrpWych. \ .. 
.. . , - o', ." _.' . , 

, ~ , 

289 
OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUKI I TECHNIKI 

z dnia 30 września 1968 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierPl':ia 1963 r: 'w sptawie zgło~eó . 
-. wynalazków do opatentowania za granicą, wYlwnywanla praw z' patentów uzyskanych za ' granicą o~az nabywania 

od osób zagranicznych praw z patentów uzyskanycb w Polsce. 
\, : 

1. ' Na podstawie § 3 rozp·orządzenia Rady Ministrów 
z dnia 19 czerw:ca 1968r. zmieniającego-" ro4porządzenie w 
sprawie zgłoszeń wynalazków do opatentowania za grani
cą, .~wykonywania Ipraw z patentów uzyskanych za ,granicą 
()[az nabywania JJd osób zagranicznych praw z patentów 
uzyskanyQh w Polsce (DL. U. Nr 20, poz. 124) ogłasza się 
w załączniku do niniejszego -obwieszczenia joonolit y tekst 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1963 r. 
w sprawie zgłoszeń 'wynalazków do opatentowania za gra-

nicą, wykonywania praw z patentów uzyskanych za grani
cą oraz nabywania od osób zagrauicznycqpraw z patentów 
uzyskanych w Polsce (Dz. U.Nr 41, poz .. 227) z uwzględnie
niem zmian wprowadzonych ' powolanym wyżej rozporządze: 
niell! Rady Ministrów z dnia '19 czerwca' 1%8 r, 

2. Podany w załączniku ,do ,nirtiejszego obwieszczenia 
jedńolity tekst rozporządzenIa nie obejmuje następujących 
przepisów, 
1) § 32 rozporządzeniiiI Rady Ministrów z dnia 16 aierp.ńia 
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1963 r. \v sprawie zgłoszeń wynalazków do opatentowa
nia za granicą , W.ykonywania praw z patentów uzyska
nych zagranicą oraz nabywania od osób zagranicznych 
praw z patentów uzyskanych w Polsce (Dz. U. Nr . 41. 

. po?:. 227) w brzmieniu: ' 
,,§ 32. Rozpor·ządzenie wchodzi Vi życie z dniem -ogło

szenia' z mocą · od dnia 1 stycznia 1963 r."j 
2) ' §§ 2 1- 4 rozporządzenia Rady M inistrów z dnia 19 czef-w

ca '1968 r. zmieniającego rozp'orządzenie w sprawie zgło
szeń ' wynalazków d'o opatentowania za granicą, wyko
nywania praw z patentów uzyskanych za granicą oraz 

nabywania od osób zagranicznych praw z pa ten tów uzy
·skanych w Polsce (Dz. U. Nr 20, poz. 124) w brzmieniu: 

,,§ 2. W sprawach o wydanie d ec yzji o dopuszczeniu 
wynal~zku do zgłoszenia za granicą wszczętych 
przed wejściem w życie f(}zporz~dzenia stosuje 
się przepisy dotychczasowe."j . 

,,§ 4. Rozporządzenie vn:hodziw życie w ciąg1:l trzech 
miesięcy od daty ogłoszenia." 

Przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki: ' E. Szyr 
Wiceprezes Rady Ministrów 

Załącznik do obwieszczenia Przewod
niczącego Komitetu Nauki I· Technj·kl 
z 'dnia 30 wrżeśnia 1968 r. (poz. 2891: 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

Z dnia 16 sierpnia 1963 r. 

w sprawie zgłoszeń ' wYD,illazków do opatentowania za granicą, ' wykonywania 'praw z patentów uzyskanych za granicą ' . 
oraz nabywania od . osób zagranicznych praw z patentów uzyskanych w Polsce. 

Na podstawie art. S3 ust. 2, art. 7S ust. 2, art. 82 
I art. l1S pkt 2 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wy
nalazcze (Dź. U. Ni 33. poz. 1S6)zarządza się, co następuje: . 

Rozdział 1. 

Zgłoszenie wynalazków do opatentowania za granicą. 

§ 1. ' 1. Przedsiębiorstwo . upoważnione przez Ministra 
Handlu Zagranicznego do dok·onywania zgłoszeń wynalaz
ków do opatentowania za granicą, nazywane dalej ,.przed
siębiorstwem upoważnionym", przystępuje do załatwiania 
tych czynności na podstawie decyzji właściwej jednostki 
gospodarki uspołecznionej o dOipuszczeniu wynalazku do 
zgłoszenia za granicą, wydanej po zasięgnięciu opinii wła
ściwego . branŻQw-o przedsię:biorstwa haIldlu zagranicznego 
co do celowości t'ax'iegó··zgfószeJIlia. be'cyzja wydawana jest 
na wniosek tego, kto zgłosił wynala.zek w Urzędzie paten
to:wym P..ołskiej .Rzecźypos poli tel. Lud ow.e j, ' I u b jet1ó. nastę p~ 
ey prawnego. " . 

2. Właściwą jednostką g·ospodarki uspołecznionej upraw
nioną do. wydawania decyzji wymienionej w ust. 1 jest ; 

l) w sprawach wynalazków pracowniczych - zjednocze-
't' ni.e WiOdące. vi branży lub . zjednoczenie branżowe wła-
. śc;.iwe ze wz,ględu na przedmiot wynalazku, z zastrzeże-

\" niem przepisu ust. 3, 
2) · w sprawach wynalazków niepracowniczych .:..... !przedsię

biorstwo upoważnione przez Ministra Hand!u Za.gra
nicznego do dokonywan'ia zgłoszeń wynalazków da opa
tentowania za granicą; pr'ledwyd'aniem decyzji. przed
siębiorstwo , m,oże zwrócić się do właściwego ze wzglę
du na przed,mjot" wynalazku zjednoczenia o opinię co 

. do celowości zgłoszenia wynalazku za granicą. 

3. Ministrowie Oświaty I Szkolnictwa Wyższego, Obro
ny Narodowej, Spraw Wewnętrznych ołaz Sekretarz Nau
kowy Polskiej A~ademii Nauk ustalą jednostki uprawnJ onę, 

. (lo wydawania decyzji · wymi.enionych w ust. 1, gdy chodzi 
. . 0 wynalazki, ~tórych twórcami są pracownicy jednostek 
!podległych tym ministrom oraz jednostek Polskiej Akade
~ii Nauk. 

4. Wniosek. o w'ydanie decyzji wymienionej w ust. 1 
~owinien by~ złożony najpóźniej w terminie 6 miesięcy od 
daty zgłoszenia wynalazku do opatentowania w Urzędzie 
!Patentowym Polskiej RzeCZypospolitej Ludowej; gdy ' chodzi 
o wnioski składane do jednostek wymienionych w ust. 2 
;pkt 1 I ust. -3, należy równocześnie powiadomić () złożonym 
wniosku przedsiębiorstwo upoważnione . . 

S. Wydanie decyzji wymienionej ·vi ust. 1 powinno na
stąpić najpóźniej w terminie 2 mięsięcyod daty otrzyma
nia wniosku i nie później niż w ciągu 9 miesięcy od-daty 
zgłoszenia wynalazku do opatentowania w Urzędzie Paten-
towym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. .- '-

. 6. W przypadkachuzasadnionyćh interesem gospodarki 
Da~(}dowej właściwy .minister na wniosek Minl~tra Handlu 

Zagranicznego może uchylać lub zmieniać decyzje wymie
.nione w ust. 1. 

§ 2. t . Przedsiębiorstwo upowazll1one powinn-o wystę

pować z inicjatywą zgloszenia wynalazku do opatentowania 
za granicą, jeżeli ten, kto zgłosił wynalazek w Urzędzie Pa.
tentowym, nie wykazuje takiej inicjatywy, a zapewnienie 
ochrony ,patentowej wynalazku Za granicą leży w interesie 
gospodarki narodowej. . 

2. ' Urząd Patentowy powinien w każdym czasie umozli
wić przedsiębiorstwu upoważnionemu zapoznanie się z wy
nalazkami zgłoszonymi na rzecz Państwa. 

. § 3. Właściwa je.dnostka gospodarki uspołecznionej (§ 1 
ust. ,2 i 3) powinna w każdym przypadku ' rozpatrzyć wystą
pienie twórcy wynalazku pracowniczego w sprawiezgłosze-
nia 'wynala-zk'u do :opate"n-towania 'za granic;ą. . '. .." .. .. ... 

§ 4. Celowość zgłoszenia wynalazku do opatentowańia 
za " granicą iirtrrieje- . w Ó'Wcra'S;' .. gdy można~ 'Się' ~ ~p-octżi-ewa'Ć, a 

eksportu przedmiotów wytwarzanych przy zastosowaniu te
go ' wynalazku: sprzedaży praw patentowych, ' zawarcia . umo~ . 
wy licencyjnej albo gdy zgłoszenie wynalazku do opatento
wi3,nia za granicą jest uzasadnione. z innych powodów. ' 

§ S. Decyzję o dopuszczeniu wynalaźku do zgłoszenia ' 
za granicą doręcza się wnioskodawcy oraz 'przeąsiębi·orstwu 
upoważnionemu, a gdy decyzja dotyczy wynalazku pracow
nkzeg.o - także twórcy wynalazku; odwołanie od decyzji ' 
dotyczącej wynalazku pracowniczego sł<uży także twórcy wy
nalazku. 

§ 6. I. Wnioskodawca, po otrzymaniu decy.zji uwzględ
niającej jego wniosek, obowiązany jest dostarczyć przedsię
biorstwu 'upowaznionemu na swój k·oszt .dokumenty, p·otrzeb
ne do zgłoszenia wynalazku w krajach określonych w de

. cyzj!. Na podstawie umowy wnioskodawca może zlecić przy
gotowanie tych dokul!lentów przedsiębiorstwu upoważnione-
mu. 

2. Na żądanie przedsiębiorstwa ' upoważnioneg,o wnio
skodawca obowiązany jest na swój koszt do przygotowania 
i dostarczenia przedsiębi.orstwu upoważnionemu wszelkich 
materiałów niezbędnych w postępowaniu za granicą w celu 
utrzymania w mocy uzyskanego tam patentu. 

§ l. W razie decz:.zji nie uwzględniającej wniosku () zgło
szenie wynalazku do opatentowania za granicą · właściciel 
wynalazku nie pracowniczego może zgłosić wynalazek do 
·opatentowarlla za granicą bezpośrednio, z zachowaniem prze
pisów prawa ąewizowego. 

§ 8. I. Jednostka, k.tóra wydała decyzję o dopuszczeniu 
wynalazku do zgłoszenia za granicą, może wydać decyzję 
o zaniechaniu utrzymywania ochrony patentowej za grani
cą, jeżeli dalsze utrzymywanie tej ochrony nie jest celowe. 

2. Decyzja o zaniechaniu utrzymywania dalszej ochro
ny patentowej za granicą powinna być doręczona temu, . na 
ąyj wnioS.ek nastąpiło zgłoszenie wynalazku za granicą, ' 
a gdy chodz~ o wynalazkj pr/I.C{),wni.cze ·.,.. .takie twórcy ',wy-
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nalazku, 11 ponadto jednostkom gospodarki uspołecznionej 

(w tymprżedsiębiorstwu upoważnionemu), które mogą być 
,zainteresowane w utrzymaniu ochrony patentowej za gra
nicą, co najmniej na 6 rńiesięcyprzed upływem terminu, w 
którym należy uiścić opłatę za następny {)kres ochr·ony pa
tentowej; w sprawie odwołania od takiej decyzji s tosuje 
się przepis .§ 5. ' . ' 

3. Wydanie decyzji wymienionej w ust. 1 następuje 
z urzędu lub na wni·osek zainteresowanej jednostki gospo
darki us,połecznionej, w tym również przedsiębiorstwa up·o-
ważnioneg'o. , 

§ 9. L W 'przypadkach określonych w § 8 właścicielo
wi wynalazku nie pracowniczego przysługują uprawnienia 
przewidziane w § 7, - z zastrzeżeniem powiadomienia o tym 
iprżedsiębiorstwa upoważnionego. 

2. Wyk·onanie decyzji o zaniechaniu utrzymywania dal
szej ochrony patentowej Za granicą ulegnie na wniosekwła

,ściciela wynalazku niepracovrniczego wstrzymaniu, jeżeli w 
{)kresie 3 miesięcy przedłoży przedsięb i orstwu upoważnio

:nemu dowody, że z zachowaniem przepisów prawa dewizo
wego poczynił niezbędne czynności w celu utrzymania ochro • . 
ny paterrtowej za granicą. 

§ 10. 1. Koszty ,powstałe w walucie. polskiej, jak rów
nież 'rów61owartość w walucie polskiej kosztów powstałych 
w walucie zagranicznej z -tytułu zgłoszenia poprzez przed
siębi{)rstwo upoważnione wynalazku d-o opatentowania za 
granicą {)raz uzyskania i utrzymywania za granicą ochrony 
'Patentowej . tego wynalazku ponosi wnioskodawca. Koszty 
powstałe w . walucie polskiej obejmują . również pr,owizję 

przedsiębiorstwa up·oważnionego, w wysokości ()kreślonej 
p.rzez Ministra Handlu, Zagranicznego. . 

2. Na podstawie umowy z właścicielem wynalazku nie
pra~owniczego koszty {)kreślone . w ust. L może pokryć przed
siębiorstwo upoważnione. cW tym przypadku o koszty t.e p091,~
gają p{)trąceniu po obpwiąz].lJącym kursie, z. pierw,s}xcg. W..P,IY.i .. 

" wów należnych wlaśc'icielowi ' patentu .z tytułu wykon'ywa- " 

ni45 ,p,q;~:fvlł.{~e~bi,Arf~wo i.tPi~wat~qwo,pr~f9~J~rt~IJ1HllmYfis 
skaneg{) za granicą. W umOWIe mIędzy włascIcIelem wyna- . 
lazku niepracowniczeg,oa przedsiębiorstwem upoważnionym 
można zastrzeć,że w. razie braku wpływów z tytułu wyko
lIlywania · za .granicą · wynalazku niepracowniczego, zgł{)szo

nego na wnio~ek jednostki gospodarki . uspołecznionej, w 
tym również na wniosek przedsiębiorstwa . upoważnionego, 
koszty, o których mowa wusl. 1, poniesie przedsiębiorstwo 
upoważnione. o . 

3. W przypadkach, o których mowa w § 7, .koszty w 
waluCie polskiej i w walucie zagranicznej, związane ze zgło
szeniem do opatentowania za granicą wynalazku niepracow
lIliczeg{) oraz z uzyskaniem i utrzymywaniem zagranicą 
,ochrony patentowej, . ponosi właściciel wynalazku. " . . 

§ 11. 1. Wysokóść limitów dewiz·owychprzeznaczonych 
na wydatki związane ze zgłasżaniem wynalażków do op.a
tentowania za granicą oraz utrzymywaniem za granicą ochro
ny patentowej ustala Minister Handlu Zagranicznego o na _ 
wni{)sek przedsiębiorstwa upoważnioneg-o. 

2. Zabezpieczenie liInitów dewizowych na potrzeby jed
nostek wymienionych w § 1 ust. 2 i 3 następuje na podsta

. wie wniosków zgłoszonych przez te jednostki do przedsię
biorstwa upoważnionego. 

§ 12. Po wydaniu decyzji uwzględniającej wniosek 
o d{)puszczenie wynalazku do zgłoszenia za granicą po
winna być zawarta umowa między wnioskodawcą ci przed
siębiorstwem upoważnionym, określająca wzajemne prawa 
i {)bowiązki wynikające z dokonania takiego zgłoszenia oraz 
związane z utrzymywaniem' praw z patentu za granicą. 

R o z d z i a ł 2. 

WykonyWanie praw z paten...!ówuzyskanycb za granicą. 

§ 13. _ 1. Wykonywanie praw z patentu uzyskanego za _ 
granicą może nastą.pić tylko P9przez p\zedsiębiorstwo up'o
wążnione ,prżez Ministra Handlu Zagranicznego do zawiera
nia ' umów 'O. wyko.nyw.aniu" pra:w ; ~p.alentów uzys.kanyc~ .z.a 

granicą. Dotyczy to w szczególn·ości przeniesienia tych praw 
na osobę fizyczną lub prawną, mającą stałe zamieszkanie lub 
s i edzibę za granicą, a:bo ustanowienia prawa ich wyk{)ny- , 
wania przez tę osobę. . . 

2. W sprawachokreś].onych w ust. 1 przedsiębiorstwo 
upoważnione działa w imieniu i na rzecz właścicie'la paten-
tu uzyskanego za granicą. . ' 

§ 14. l. W przypadkach uzasadnionych intere~em pol
sk iego eksportu albo · względami polityki handlowej" jednost
ki gospodarki uspołecznionej zainteresowane wykorzysta
niem wynalazku w produkcjI lub ich jednostki nadrzędne, 
w porozumieniu - z przedsiębiorstwem handlu zagranicznego 
właści wym ze względu na eksport prod'Uktu wytwarzanego 
przy zastosowaniu wynalazku, mogą żądać od przedsiębior
stwa upoważnionego, aby nie przenosiło praw z patentuuzy
skanego za granicą (§ 13 ust. l). 
. ' 2. Na wezwanie przedsiębiorstwa upoważnionego Jed-

'. n,ostki g,ospodarki uspołeq:ni,onej, o których mowa w ust. 1, 
obowiązane są w oznac;zonym terminie, powiadomić, czy żą
dają zaniechania przeniesienia 'p'raw ' z patentu uzyskane'go 
za granicą. 

3. Jeżeli z prawawi z patentu uzyskanego za granicą 
sprzedawane są również maszyny, urządzenia lub inne to
wary związane z zastosowaniem lub stosowaniem wynalaz- . 
ku, zawieranie umów () wyk{)nywanie praw z patentów uzy
skanych za granicą następuje za pośrednictwem , przedsię
biorstwa handlu zagraniczneg.o, właściwego do eksportu ta
kich maszyn, urządzeń lub innych towarów. 

§ 15. Z tytułu czynności zwią~anych z .. wykonywaniem 
praw z paten'tu uzyskanego za granicą przedsiębiorstwu!1Po- o" 
ważnionemu przysługuje marża w wysokości określonej 
przez Ministra Handlu Zagranicżneg'o. 

, § 16. 1. JeŻ,eli \Vlaścicielem patentu użyskanego za gra- ' 
nic-ą je~t jed~ostka gO~P9darkr .. uspołeczni{)nej, .z kwoty uzy~ ' 
skanej z tytułu wykony~wal)ia za granici! pręw z tego pa-
tentu odlicza się w wil fuCie:· zayriirifćzneF,·r_, n . . _ 

11 marżę PJ.z·e9sięl?iorstwa upoważnionego, ,. 
~y q U\~% tęrt~ad'a'fko o 'Wfg~h !~yh"JMfb(ff'eh'1 a'lq~Pze!.wtl\~~can e!J'd''''W J 

ust. 3, ,przysługująceg{) twórcy wynalazku. 
2. Z wpływów wymieril.onychWust 1 ' właściciel wy-

nalazku pracowniczego otrzymuje: . , 
1) w walucie przekażil z zagranicy 3(jl!o pełnej kwoty uzy

skanych wpływów; wpływy te mozeonpn:eżnaczyt w 
całości na pónadplanowy . import urządzeń, narzędzi, 
wyposażenia laboratoryjnego, materiałów, literatury fa
chowej ()raz na ' pokrywanie wydatków związanych z za
kupem licencji; wpływy Je powiększają limity dewizo
We wyżej wymienionych jednostek; ' z tym że w jed
nostkach i zakładach budżetowych kredyty budżetowe 
na ten cel zostarią we właściwym trybie powię'kszone; 

2) w walucie polskiej '" obliczonej po obO'wiązującym kur
sre, resztę uzyskanych wpływów IPO odliczeniu kwot 
wymieni{)nych w usI. 1 oraz w pkt 1 nIniejszego ustępu. 

. 3. .Twórcy wyn'alazku- wymienionego w usl. · 1 przysłu
guje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100/0 kwoty 
uzyskanej z zagranicy; kwotę tęprzedsiębi:Orstwo upoważ
nione przekazuje na rachunek bankowy twMcy . 

4. Jeżeli właścicielem patentu uZyskanego ia' granicą 
Jest jednostka gospodarki nie uspołecznionej, z ,kwoty uzy
skanej z tytułu wykOnywania za granicą ~ Ilr'aw .z tego pa
tentu odlicza się marżę przedsiębiorstwa . upoważnionego, 
resztę zaś wpływó~ przekazuje się: ' 
l)w walucie .przekazu z zagranicy 1 f1llo pełnej kwoty uzy

skanych wpływów -- twórcy wynalazku; kwotę tę przed
siębiorstwo up,oważnione przekazuje twórcy wynalazku 
na jego ręchunek bankowy, . 

2) w walucie polskiej, oblićzonej po {)bowiązującym kur
sie, resztę uzyskan)"Ch o wpływów poodliczeniu marży 
przedsiębiorstwa upoważnionego oraz kwoty wymienio
nej w pkt l .-właścicielowi wynalazku. 

§ 17. 1. ' Jednostka gospodaIki uspołecznionej, na któ
rej żądanie prawa z. patentu użysk·ąnego ,za granJcąnie mo-

/ 
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gą być ,przen'oszone ze względu na interes eksportu (~ 14), 
obowiązana jest wypłacić właścicielowi wynalazku melpra
cowniczego opatentowanego za granicą wynagrodzeni~, 
a twórcy wynalazku pracowniczego opatentowanego za gra-, . 
nicą dodatkowe wynagrodzen,ie, obliczone według zasad wy
nagradzania za projekty wynalazcze, w oparciu o spodzie- . 
wane efekty ekonomiczne .. Efekty te ustala szacunkowo wła
ściwy minister w porozumieniu z Miriistrem Handlu Zagra
nkzneg'o. 

2. Z kwot przyznanych stosownie d,o ust. 1 właścici~l 
wynalazku niepracowniczeg'o opatentowanego za granicą 
albo twórca wynalazku prac,owniczego opatentowanego za 
granicą ,otrzymują za pośrednictwem przed,siębio'rstwa upo-

. ważnionego na swój bankowy rachunej( walutowy w kraju 
10"/0 w walucie lubwwaluiach wpływu z tytułu eksportu 
!przedmiotów wytwarzanych przy ~astosowaniu wynalazku. 
Kw,oly przekazywane w walu-c:ieobcej nie mogą przekraczać 
l00/~uzyskanego wpływu dewiz,owego. 
. 3. Jeżeli efekty ekonomiczne uzyskane w wyniku ekś
'Portu produktu wytwarzaneg,o przy zastosowaniu wynalaz
ku okażą się znacznie wyższe od ustał'onych szacunkowo, 
kwoty obliczone stos·ownie . do przepisów ust. 1 i 2 podle-
gaJą sl-osunkowemu podvryższeniti. I 

.§ 18. Jeżeli na żądanie jednostki gospodarki uspołecz
nionaj prawa Z patentu uzyskanego za granicą nie mogą być 
przenoszone ze względów polityki handlowej (§ 14), właści

cielowi wyna)azku niepracowniczego opateńtowanego za 
granicą ~lbo twórcy wynalazku pracowniczego opatentowa
nego za .granicą przysługuje od tej jedno.slki gospodarki 
uspołecznionej wynagrodzenie w wysokości ustalonej sza
CunkDWo przez właściWeg,o ministra, po porozumieniu z Mi
nistrem Handlu Zagraniczneg,o. . . 

§ 19. Sprzedaż lub nieodpłatile odstąpienie za granicę 
wynal~zk\l ~ąr6wno zgłos~on.eg(), jak i nie . zgłoszone'go do 
opa,tentowanią ,~ , U!zędz,ie . !:>.a,tenlowy;J.ll. może nastąpić tyl~ 

,§ 22. Nabycie od osoby mającej żamiesz.kanie lubsie
azibę za granicą praw z .patentu uzyskaneg·o w Polsce na 
rzecz innej osoby . niż jednostka gospodarki uspołecznionej 
może nast'lipić tylko na podstawie zgody Ministra Hanalu 
Zagranicznego. W przypadku tymprzępisy §§ 2Q i 21 stosu-
je ' się odpowiedni,(). '.' .., , 

§ 23. Przedsiębiorstwa, o których mowa w § 20 ust.! i 2. 
powinny . udzielać ' jednostkom gospodarki ' uspołecznionej, za
interesowanym w 'nabyciu praw z paleI:ltu uzyskanego w 
Polsce (§ 20); wszelkiej możliwej pomocy w uzyskaniu "da
nych technicznych dotyczących wynalazku. 

R DZ d z lał 4. 

Przepisy przejściowe I końcowe . 

, § 24. W celu ustalenia zakresu i zasad wykonywania 
praw z patentów uzyskanych za granicą os,oby, które przed 
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgłosHy 
wynalazki niepracownicze do o~atentowania za granicą, po
winny w terminie 6 ' miesięcy od dnia wejścia w życie roz-" 
porządzenia . przekazać przedsiębiorstwu upoważnionemu: 

(§ 1) na piśmie wyczerpujące informacje i dokumentację do
tyczące aktualnego stanu prawneg'o w zakresie 'ochrony pa-
tentowej zgłoszonych wynalazków. ' 

§ 25. 1. W okresie do dnia 31 grudnia 1963 r. jednost
ki g,ospodarki uspołec;:znionej będą zgłaszały wynalazki do 
'opatentowania za granicą w dotychczasowym trybie po uzy
skaniu decyzji przedsiębiorstwa upoważnionego, przewidzia
nej w § 4. 

2. W okresie ustalonym w ust. 1: i 
1) przepisy § 6 nie będą miały zastosowania do wynalaz

ków zgłaszanych w myśl ust. 1 do opatentowania.. za; 
granicą, , 

2) umowy, o których mowa w § 12, będą mogły być , za~ 
warte po dokonani_u ' w myśl ust. 1 zgłoszenia wyn.alaz
ku,d ;Q,.opatentowania za granicą, nie I>óźniej jednak Jliż 
do dnia 31 grudnia 1963 r., '. '. . ' . ' /' 

, ,. " J ' •. ..,,,- e j.l lS li -J})cuPl.ze.Ąi§1J..lk~ , 1,I.>%~l~uIłl~ nma zast(j!!9~9n,ia do ustalenia 
. . _ ' limitów dewizowych ministerstw. i urzędów centralnych 

ko ' poprżez przedsię'biorstwo upoważni~ne. 

Nabywanie od osób mających :zamieszkanie lub siedzibę za 
granicą praw z patentów pzyskanych w Polsc.\~. 

. -' § 20.1. Nabycie od osób mających zamieszkan~e lub 
siedzibę za granicą IPraw z patentu uzyskanego w Polsce 
liilstępuje ' poprzez przedsiębiorstwo upoważnione przez Mi
nistra Handlu Zagraniczneg·o do nabywania od .takich osób 
praw z patentów uzyskanych w P,olsce. , 

2. Jeżeli łącznie z . prawami z patentu , uzyskanego w 
Polsce nabywane są od tych osób maszyny, urządze.nia, do
kumentacja lub inna pomoc techniczna, związane z zastoso
waniem wynalazku w produkcji, nabycie praw z patentu 
uzyskanego w p.olsce ' następujepoprzez przedsiębiorstwo 
ha'ndlu zagraniczneg,Q właściwe do importu takich maszyn, 
urządzeń, dokumentacji lub ,pomocy technicznej. 
. 3. Przedsiębiorst,wookreślone w ust. 1 i2 nabywa pra
wa z patentu u'zyskanego w Polsce na wniosek jednostki 
9OS,POdąrki uspołecznionej zalntere~owanej w wykorzysta- , 

. niuwynalazku w pr,odukcji i na podstawie umowy zawartej 
, S tli jednostką. 

§ 21. 1. Przedsiębiorstwa, o których mowa w§ 20 ust. 1 
l 2, nahywająprawa z patentu uzyskanego w Polsce. w swo-
im imieniu i na swoją rzecz: ,.' . , 

2. UmQwaz . osobą mającą za~ieszkanie lub siedzibę 
. la granicą o nabycie praw z patentu uzyskanego w P'olsce 
powinna zastrzegać możność przeniesienia praw z umowy 
na rz'ecz jednostki lub jean ostek gospodarki uspołecznionej, 

, "interesowanych w wykorzystaniu wynalazku. 

na r,ok 1963.. ' 
§ 26. Jednostki gospodarki uspołecznionej, ktÓre przed 

dniem wejścia w ' życie niniejszeg,o rozporządzenia zgtosiły 
wynalazki do opatentowania za granicą, powinny w terminie 
do dnia 31 grudnia 1963 r. przekazać przedsiębiorstwu upo
ważnionemu na piśmie wyczer1pujące informacje i dokumen
tację, dotyczące aktualnego stanu prawneg'o w zakresie 
ochr,ony patentowej zgrostonych' wynalazków, oraz zawrzeć 
w tyrn terminie z przedsiębiorstwem u,poważniol)ym umowl 
(§ 12), określające zasady i zakres wykonywania przez przed
siębiorstwo ' upoważnione praw z patentów uzyskanych za 
granicą. 

§ 27. Minister Handlu Zagranicznego ustali: 
1) które przedsiębiorstwo lub przedsiębi,or'stwa są upoważ-

nione w rozumieniu §§ 1, 13 ol 20, \ 
2) jakim warunkom powinno odpowiadać podanie .zawie

rające wniosek o zgłoszenie wynalazku do opatentowa
nia ża granicą (§ 1) . 
§28. Zasady przekazywania za gr antcę wynalazków 

praw do ich. 'wykonywania w ramach współpracy g·ospo
darczej państw będącychczłonk.ami Rady Wzajemnej Pomo-
cy Gowodarczej określą odrębne przepisy. I 

~ 29. . Przepisy ' rozporządzenia dotyczące wynalazków 
mają odpowiednie zastosowanie do wzorów użytkowych. 

§ 30. ' Przepisy rozporządzenia dotyczące ministrów sto
suje się również do przewodniczących komisji j komitetów 
sprawujących funkcje naCzelnych organÓw administracji pań
stwowej oraz kierowników urzędów centralnych. 
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