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USTAWA 

z dnia 19 października 1972 r . 

o wynalazc·zoścl. 

DZIAŁ l 

Przepisy ·ogólne. 

Art, 1. 1. Ustawa normuje stosunki w zakresie wynalaz
ków, wzorów użytkowych i projektów racj:onalizatorskic~. 

2. Używane w dalszych ptzepisach ustawy określenie 

"pro jek ty wynalazcze" oznacza wynalazki, wzory użytkowe 
i,' pro jekty i acjon'lliza t.orskie. , 

. Ąrt. 2. Pq;episów ustawy nie stosuje się do: 
l) , nauk.owych zasad i odkryć, 
2) nowych odmian roślin i ras zwierząt, 
3) sposobów leczenia chorób w dziedzinie medycyny we

terynarii o.raz ochr,ony rQŚliń, 
.4) usprawnień z dziedZiny organizacji administracji; 
5) programów dIa m:aszyn cyfrowych. 

. . ," j 

, 'Art. 3. Przepisy ustawy nie -naruszają postanowień za-
wartych w umowach międzynarodowych. 

, Art. 4. Obywatele" państw obcych , ~ra'z . zagr/!,niczne ,oso
by pra,wne korzystają z uprawnień ,w zakresie spr~w wy

.naJ.jłzczoścł . na podstawie umów międzynarodowych obowią
~ujących Polską Rzeczpospolitą Ludową lub na 'zasadzie wza-

' . Jemności. . . '", , ., , 

Art. 5.1. Wynalazczość, jak,o twórcza. praca listolny ' 
czynnik: postępu technicznego i rozwoju 'gospodarki narOdo
wej, korzysta ze szqególriegopoparciaPans{wa. 

2. Jednostki · państ~oweudzie.lają obywa,lelQm pąmocy 
·w ich pracach. nad projektami ". wynaJazczym:i w zakresie 
określonym przez ustawy. Pomocyudżielają równiez orga
niza-cje , spółdzielcze, samorzą'tlowe ' oraz -inne organizacje' ~spo-
łeczne. . 

Art. 7. 1. Rada Ministrów określi w drodze rozporządze
n ia zasady organizacji spraw wynalazczości w jednostkach 
gospodarki uspołecznionej. ' 

2. Minister Finansów w porozumienill z Ministrem Nau
ki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki określi zasady ' finanso· 
wania spraw wynalazczości w Jednostkach gospodarki uspo
łecznionej oraz w' porozumieniu 'z Centralną Radą Związków 
Zawodowych i Naczelną Organizacją Techniczną zasady fi
nansowania klubów techniki , i racjonalizacji. 

Art. 8. 1. Twórcy projektu wynalazczego przysługuje; 
na warunkach określony<:h w ustawie, prawo do / uzyskania 
patentu, prawa ochronnego, świade'Ctwa autorskiego lub 
świadectwa racjonalizatorskiego ' oraz prawo do wynagrodze-
nia. , 

2. Twórcy projektu wynala'zczego przysługuje prawo, 
aby wymieniano go w opisach, rejestrach oraz w innych do
kumentach i pubUkacjach jako . twórcę projektu. 

Art. 9, 1. Związki zawodowe, stowarzyszenia technicz
ne, kluby techniki i racjonalizacji,. organizacje młodzieżowe 

. ,Ii inne 'organizacje społeczne, do których zakresu działania 

należą sprawy popierania wynalazczóści, udzielają twórcom 
projektów wynalazczych pomocy zgodnie ze swymi statutamI 
i r ·egulaminamF oraz przepisamI ustawy. 

2. Organizacje, określone ' w ust l występują w interesie 
:Iwórców proJektów wynalazczych' wobec ' jednostek gospodar
ki uspołecznionej i ich . jedpostek oraz organów; 'nadrzędnych 
w .sprawach dotyczących projektów wynalazczych. 

DZIAŁ II 

Wynalazki I patenty •. 

Rozdział 1 

Patent tymczasowy. Palent, Swladectwo 'autorskle; . 

Art. 6. Każda jednostka gospodarki . uspołeczIiionej Art. '10. Wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest 
,1 każdy organadIl\.inistracji państwowej są' obowiązane do ,nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, nie wynikające 
.organizowania I kierowaniasprawaml ,wynalazćz,oścL,s~Qsow,+ . . ~ sposób. oczywisty ze stanu techniki i mogące się nadawać 
nie do swojej właściwo~i.. dostosowania. 
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Dsten~łk Ustaw Nr ,(3 

"-

ArL l l. RO'lwiązanie uważa się ' zanDwe, jeśli przed 
datił, W:edług której oznacza się- pierwszeństwo do ~uzysiinia 
patentu. nie zostało udostępnione de wiado1l!0ści powszech
neJ W sposób ujawniający dla znawcy dostateczne dane rio. 
Jego stosowania, w szczęgólności przez publikację, jawne 
stosowąnie lub wystawienie ' na wystawie publicznej. 

, -
Art. 12. 1. Nie udziela się patentów na: 

1l.wynalazki, z których korzystanie byłoby sprzeczne 
z obowiązującym prawem lub porządkiem społecznym; 

nie dotyczy to przypadków, gdy prawo ogranicza tylko 
sprzedoż wytworu opatentowanego lub wytwo~zonego 
opatentowanym spo,sobem,' . 

2) środki zywności, środki farmaceutyczne, . związki chemicz
ne oraz produkty przemian jądro,wych; ' 

2. Przepis ust. 1 'pkt 2 nie dotyczy sposobu wytwarzania, 
środków żywności, środków farmaceutycznych, związków 

chemicznych oraz. produktów przemian jądrowych. Za taki 
5posób wytwarzania środk.ów iy'wnośc,i I środków,farmaceu
tycznych nie uwaza się ·mieszania składników. 

Art. 13. L Patenty tymcza~owe są udzielane na wyna
'lazki po badaniu ograniezońym (art. 34), a patenty -- na wy-
ndlazki po badaniu pełnym {art. 35). ' . . 

2. Ilekroć w ustawie jest jnowa o patencie, dotyczy to 
równie z patentu tymczasowego, chyba że ustawa stanowi 
inaczej. ' -

Art. 14. 1; Swiadectwo autorskie wYdaje się twórcy lub 
1Vspółtwórcóm wynalazku, z wyjątkiem przypadku określone-
go Vi art. 12 ust. 1. , , 

2. Za współtwórcę wynalazku nie uWaża się osoby, która 
udzieliła tylko pomocy przy dokonaniu wynalazku. 

3. Jezell zgłaszającym jest obywatelpaństwaob~egoh,lb 
ugranIczna osoba prawna, świadectwo autorskie wydaje się 
tylko na wniosek zgłaszającego lub twórcy. 

4. Ilekroć w ustawie jest mowa o twórcy wynalazku, 
dotyczy to również współtwórców. . 

ArL 15. 1. WłaścrWym do udzielania patentów i wyda
wania dokumentów ,patentowych (art. 36) oraz świadectw 

autorskich jest Urząd Palentowy Polskiej . Rzeczypospolitej 
Ludowej, zwany dalej "Urzędem , Patentowym". 

2. O udiieleniu , patentu oraZ wydaniu świadectwa autor
skiego dokonuje się wpisu do rejestru patentowego. 

Art. 16. 1. Przez uzyskanie 'patentu nabywa się prawo 
wyłącznego kor~ystailia z ' wynalazku Vi sposób 'zarobkowy 
lub zawodowy na całym obszarze Państwa._ 

2. Patent tymczasowy trwa pięć lat,~a patent piętnaście 
lat od daty zgloszen'ia wynalazku wUrzę4ziepatentowym. 

3. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzezenia 
patentowe zawarte w opisie patentowym.' 

4. Patent na wynalazek dótyczący sposoou wytwarzania 
rozciąga się takze na wy,twory uzyskane be~pbśrednio. tym 
sposobem. 

5: Nie narusza się patentu przez korzystanie z wynalaz
ku dotyczącego .środków komunikacji, ich części I urządzeń, 
które znajdują się ' na obszarze Państwa przejściowo, oraz 
przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze wkomuni-
kacji tranzytowej. . 

Art. 17. l. 'Upr~wniony z patentu na wynalazek mqże 
uzyskać patent dodatkowy dla ulepszeń lub , uzupełnień tego 
wynalazku, jeżeli te ulepszenia " lub uzupełnienia posiadają 
cechy wynafazku, a nie mogą być stosowane samoistnie. 
Można rówhież~zyskat p"atent dodatkowy do już otrzyma

) nego patentu d(-,datkowego. 
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2, Patent dodatkowy traci ' moc razem z patentem głów
nym. Jeteli jednak patent główny traci moc z przyczyny nie 
wpływającej na wynalaze.k ' objt:ty patentem dodatkowym. 
pierwszy patent dodatkowy staje się samoistny I zachowuje 
moc w okresie; na który został udzielony p~tent, główny; , . 

3. Przepisy . ust.ri 2 stosuje się odpowiednio do świa-
de<:tw !lutorskich. -

Art. 18. 1. Wynalazek, z którego korzystanie wkracza
łoby w zakres patentu udzielonego z wcześniejszym pierw
szeństwem (patent wcześniejszy), może byćpr'ledmiotem pa-, 
tentuzalezn!go. . 

2. ' Patent zależny staje się nJezależny'rn W razie wygaś-
nięcia patentu wcześniejszego. _ ' . 

3. Przepisy ust. 1 I 2 stosuje się odpowiednio do pat~ntu 
na wynalazek, z kJórego kOI\zystanie ,wkraczałoby w zakres' 
prawa. ochronnego na wzór uzytkowy udzielonego z wcześ
niejszym pi~rwszeństwem. 

, 
Art. 19. Kto ma Vi tym interes prawny, Dloożeżądcrć usta~ 

:lenia przez Urząd Patentowy. że wskazana produkcja nie- jest 
objęta określonym patentem. . 

RO'ldział 2 

~awo do uzyskania patentu I 'wtadecłwa alltorskiego. 

Art. 20. 1. Wynalazek dokonany przez tw(>rcęw wyn(" 
ku zlecenia lub przy pomocy jednostki gospodarkiuspołec;z
ni onej albo przez pracownika tej jednostki w zakresiej\,u 
działahrości l w związku , z jego za trudni enle I]l w .tej jed
nostce,Otiezaleznie od tego, czy pracownik jest twórcll lub 
współtwórcą wynala.zku, jest wynalazkiem pracowniczym. , 
Prawo do uzyskania patentu na ten .wynalazek (prawo do pa
tentu) przysługuje tej jednostce goSpodarki ' uspołecznionej. 

2. Umowy zawierane między jeąnostkaml gospodarki 
uspołecznio~ej mogą określać jednośtkę, której przysługuj:e 
prawo do patentu w razie dokonania wynalazku>w związku 
z wykonywaniem tych umów. 

Art. 21. 1. Jednostki gospOdarki uspołecznionej są obo
wiązane do zgłaszania w · Urzędzie Patentowym projektów 
wynalazd:ych mających cechy wynalazku pracowniczego, 
chyba że jest to nieuzasadnione ze względów gospodarczych. 

2. Jeżeli jednostka gospodarki uspołecznlon~j nie iglo
siła wynalazku pracowniczego Vi Urzędzie Patentowym I nie ' 
zachodzi przypadek określony w ust. ' 1, twórca . tego wyna
lazkumoże . zglósić go sam w Urzędzte Patentowym. ' O zgło~ 
szeniu wynalazku Urząd Patentowy zawiadamia tę Jednostkę 
gospodarki uspołecznionej. 

3. Na zgłoszony przez twórcę wynalazek pracowniczy 
udziela się · pate,ntu na' rzecz jednostki gospodarki uspołecz
nionej uprawnionej do patentu lub na rzecz jej następcy 

. prawnego· 
4. Jezelf jednostki .określone w ust. 3 ośwladczą • . że nie ' 

ubiegają się · o patent na zgłoszony przez twórcę wynalazek 
pracowniczy. Urząd Patentowy udzielipatentJ,l . .na rz~cz 
twórcy~ 

Art.'22. 1. Wynala.zekdokonany w warunkach Innych 
niż określone wart 20 ust. l jest wynalazkiem niepracowni
czym. Prawo do patentlina ten wynalazek przysługuje wy
nalazcy lub jego następcy prawnemu, a gdy . wynalazku do~ 
konało więcej ' osób, prilwo to przysługuje im wspólnie. 

2. Jeżeli pl""ledsiębiorstw-:onie będące jednostkągospo~ 
darki uspołecznionej zawarło umewę o pracę' nad wynafaz
karni w zakresie swej dZiałalności,prawo do pateń,tu na ' dt>
konany wynalazek przysługuje temli przedsiębiorstwu. 

/' 
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Dziennik Ustaw Nr 43 - 415,-

'3. Je~eJiw przy,padka:eh , okręślonyc;l1 w ust; 2 ustal1)ne 
umową wynagroą.zęnię .jest rażącqn\!?-k,ie .. w slosunkl.l , do ko- . 

. rzyściosiąganychprzez przedsiębiorstwo z wynalazku, prą

cownik może żądać . odpowiednio podwyhzonego wynagro
dzenia~ 

Ai't.23 • . Z . zastrżeżeniem wyjątków przewidzianych w 
. art. 24 i 25 plerwszeństwo do uzyskania patentu oraz świa
dectwa autorskięg() na wynalazek oznacza sIę według daty 
zgłoszenia go ; w Ur~ędzie Pa tento~ym. 

Art 24. 1.Pierwszeńsfwo dO!lzyskania patentu I świa
dectwa autorskiego oznacza się ,według daty wystaWienia 
wynalazku na wystawie publicznej na obsżarz·e Państwa lub 
za granicą, ieżeli zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patento
'wymzostanie dokonane w okresie sześciu miesi.ęcy od tej 
daty. , 

2. Preze.s. Urzędu Patentdwego w ,drodze zarządzeń wy
dawanych na wniosek, lub w uzgodni.eniu z ' właściwym mi
nLstremokreśla wystawy publiczne oraz warunki wystawie
nia. wynalązku, których:.spełnieI?-ie daje pierwszeństwo pkreś~ 
·lone w ust 1. 

Art. 25. Obywatelom państw obcych oraz zagranicznym 
oSilbom ' prawnym państw należących do Międzynarodowego 
Związku Ochrony WłasnościPrzelllysłowej, a także obywa te
lom ,iosobdmprawnym' innych państw, 'jeżeli mają miejsce 
zamieszkania lub siedzibę albo prowadzą rzeczywiste i 'po
wazne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe w jednym 

. z państw . należących do tego ' Związku, · przysługuje mi zasa
dach określonych w umowach międzynarodowych, ' pierw
szenstwo dO ' u'lyskaniapatentu W Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej według ctatypierwszego prawidłowego zgłoszenia 
wynalazku w celu 'uzyskania . ochrony w jednym z tych 
panstw, jeżeli zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym 
dokonają - w ,okresie dwunastu /miesięcy od t,ej ' daty. 

RQldział 3 

Zgłoszenie wyna~azku w Urzędzie. PatentowYm. 

Art. }6 . .. : 1. Zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania pa
tentu dokonuje się przez wniesienię do Urzędu Patentowego 

• podania wraz z opisem wynalazku ujawniającym jego istotę, 
zastrzeżeniami patentowymi, skrótem opisu oj w razie potrzeby 
rysunkami. . . ." , . - . 

2. Wpo,daniu zgłaszający powinien określić r·odzaj pa
tęntu,o jaki się ubiega (patent tymczasowy lub patent). 

3. W razie gdy zgłaszający wnosił o udzielenie patenta 
tymczasowego może on w ciągu czterech lat od daty zgło
szenia, uiszczając opłatę za pełne · badanie, złożyć wniosek 
o udzielenie patentu. 

4. Zgłoszenie uważa się za dokonane w czasie, w którym 
zostało- złoione w Ur.zędzie Patentowym albo nadane w pol
skim urzędzie pocztowym pod adresem Urzędu Patentowego. 

5. Jeżeli wynalazek ~głoszony razem Z innym wynalaz
kiem został następnie na wezwanie Urzędu Patentowego, w 
terminie przez ten Urząd wyznaczonym, zgłoszony oddzieln:e, 
zgłoszenie lo uważa się za . dokonane w dacie pierwszego 
zgłoszenia, jeżeli nie nastąpiła zmiana istoty wynalazku. 

" , Art. 27. 1. Jeżeli zgłaszający wynalazek nie jes't jego 
twórcą, obowiązany jest wskazać w podaniu o,wynalazcę oraz 
podstawę swojego prawa do patentu. 

2 . . Prezes Uwidu .Patentowegookreś1i szczegółowe wy
mogi, jakim powinno odpowiadać zglo.szenie wynalazku. 

Art. 28., Zgłaszają~ywynalazek powinien w podaniu zło
żyć oświadczeni~, czy chce skorzystać,z ' prawa pierwszeń
stwa,wynjkającegozwystawieIlia . wynalazku na wystawie 
publicznej albo z·ezgłoszeni,a dokoąanego za granicą (art.- 24 
i 25). . 

Art. 29. 1. Urząd Patentowy może w toku rozpatrywania 
zgłoszenia wynalazku wydawać postanowienia wzywające 

zgłaszającego, w wyznacz,onym, teril),inie, do uzupełnienia 
zgłoszenia lub usunięcia wskazanych braków i istotnych 
usterek. Na postanowienia , te 'Służy zażalenie. Wniesienie za
żalenia wstrzymuje bieg . termin6w określonych w postano-
w~n~c~ . 

2 .. W razie niezastosowania się w wyzna·czonym termi
nie 'do postanowień, o których mowa w ust. 1, zgłoszenie 

uważa się za wycofane, a postępowanie' umarza się. , 

Art. 30. Do cz'asu wydania 'decyzji w sprawie udzieleni", 
palEmtu zgłaszający może wprowadzać uzupełnienia i po
p,rawki do zgłószenia wynalazku, jeieli niezmięniają one 
istoty zgłoszonego wynala·zku ani nie uzasadniają zmiany 
pierwszeństwa do uzyskania patentu. . 

, 
Art. 31. Zgłaszający wynalazek może w podaniu, w toku 

rozpatrywania zgloszeniawynalć3zku lub w okresie dwóch 
miesięcy oll daty uprawomocnienia .. się decyzji o odmowie 
udzielenia patentu, złożyć wniosek o udzielenie prawa ochr,on~ 

nego na wzór użytkowy. Takie zgłoszenie wzoru użytkowego 
uważa się za dokonane w dacie zgłoszenia wynalazku . 

Rozdział 4 

Rozpatrywanie z~łoszenia., .. 

Art. 32. W toku postępowania poprzedzającego ogłosze
nie o zgłoszeniu wynalazku (art. 33 ust. 1) akta dotyczące 
tego zgłoszenia nie mogą być bez zgody zgłaszającego ' ujaw
nione ani udostępnione osobom nieupra wni-onym.Jednakże 
w toku badania zgłoszenia wynalazku Urząd Patentowy może 
zasięgać niezbędnych opinii. Osoby uc~estniczące w p~~ygo
towywaniu I w wydawaniu tych opinii są obowiązane do nie
ujawniania danych· doŁyczącyćh zgłoszenia. 

Art. 33. 1. Urząd Patentowy dokonuje ogłosz~nia o zgło
sz·eniu wynalazku po zbadaniu, że: 

1) zgłoszenie wynalazku, je~t dOkonan,e prawidłowo, 
2) zgłoszenie dotyczy rozwiązania o charakterze . technicz

nym, 
~ 3) zgło~zo~y wynalazek niejesI 'wyłącZony spod ochrony 

(art. 12 ust. 1), 
4) zgłoszony wynalazek może nadawać się do stosowania, 
5) nie występuje oczywisty brak nowości zgłoszonego wy

nalazku. 
2. W ogłoszeniu o zgłoszeniu wynalazku podaje się ImIę 

ł nazwisko lub nazwę zglaszającego i twórcy wynalazku, 
skrót opisu wynalazku oraz inne dane. ' 

3. Qd dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, osoby 
trzecie mogą zappznawać się z opisem wynalazku, zastrzeże
niami patentowymi i rysunkami oraz w terminie sześciu mie
sięcy od ogloszenia nadsyłać do Urzędu Patent.gwego swoje 
uwagi co do istnienia przeszkód uniemożliwiających udziele
nie patentu. 

4. Jeżeli zgłaszający wynalazek .nie wypowie się w wy
znaczonym terminie co do istotnych zarzutów Urzędu Paten
towego dotyczących braku ustawowych warunków wymaga
nych do uzyskania patentu; uważa się, że zqłoszeriie wycwfał, 
a postępowanie umarza się. 
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Art. 34. l. JeżeH zgłaszający wynalazek ubiega , s ię 
o udzielenie" patentu tymczasowego, ,Urząd Patentowy po zba
daniu zgłoszeni,a w zakresie okreslonym vi art. 33 ust. 1 
pkt 1-5, ogłoszeniu i sprawdzeniu, czy zgłoszony wynalazek 
nie był ujawni<lny w polskim opisie patentowym, opisie 

, ochronnym wzoru użytkowego oraz w zgł,oszeniu wynalazku 
lub wzoruużytkow.ęgo, które' było ogłoszone, wydaje , de<:y
zję w sprawie udzielenia patentu tymciasowego. 

2. Po wniesieniu prze2: zgłaszającego opłaty za pierw
,szy i ewentualni'e dalsze przypadające okresy ,ochrpny Urząd 
Patentowy udtiela patentu tymczasowego; W razie nieuisż
czenia opłaty w wyznaczonym terminie, zgłoszenie uważa się 
za wycofane, a postępowanie umarza się. 

3. ~ przypadku określonym w ust. 1 Urząd Patentowy 
moze2:arządzić przeprowadzenie pełnego badania. 

4. Jeżeli po przeprowadzeniu pełnego badania okaże się, 
że brakuje ustawowych warunków wymaganych do uzyska
nia patentu, Ur,ząd ' PatentoWy odmawia' udzielenia patentu 
tymczasowego lub uchyla decyzję o jego udz~eleniu. 

Art. 35. 1: W razie ubiegania się o patent, zgłaszający 
jest obowiązany złożyć wniosek o pełne badanieorazuiŚ,cić 
opłatę za to badanie (sprawdzenie ustawowych warunków 
wymaganych do uzyskania patentu) przed upływem , sześciu , ' 
miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku. W ra
zie nieuiszczenia' opłaty Vi tym terminie, zgłoszenie uważa 
się za wycofane, a postępowanie umarza się. 

2. Po przeprowadzeniu pełnego badania UrządPatento
wy wydaje decyzję , w sprawie udzielenia patentu. Przepisy 
art. ,34 ust. 2i 4 stosuje sięodpowiednip. 

Art. 36. 1. Udzielenie patentu stwierdza się przez wyda
nie dokumentu patentowego. 

2, Równocześnie z dokumentem patentowym wyda~e się 
lwiadectw() autorskie, % wyjątkiem przypadków wymienio-
nych 'wart. 14 ,ust. 3. , ' ,. 
" ,3. , ' Częścią 'składową , dokumentu patentowego , świa
dectwa' autorskiego jest opis wynalazku wra'Z z zastrzeżeni a
mi patentowymi f rysunkami (opis ' patentowy).' Opis pateń
towy publikuje się; 

, " ,' ' 4. Zgł,aszający wynalazek oboWiązany Jest pokryć kosz-
ty publikacji opisu patent<lwego. ' , 
, ,'/ 5 . .. Prezes Urzędu Patentowego określi szczegółówe z,a
sa,dy' r~zpatrywąnia z9łosz?nia ,l"lynalazk.u oia2:~posób l ter
romy UIszczania opłaty zapubhkację OpiSU pa,tentowego.' 

Art. 37. t. Sp~osto~anie opisu patent<lwego ' może doty
' czyć tylko błędów drukarskich oraz innych oczywistych po-
my.łek. ~ - " 

2. O sprostowaniu postanawia Urżąd l'atenl0wy określa
jąc jednocześnie, czy i w jakim zakresie ma nastąpić po-

, nowna publikacja opisu patentowego oraz czy .j w Jakim za
kresie upra wniony z patentu j€st obowiązany pokryć koszty 
związane z poo<lwną publikacją opisu patentowego. Na po
stanowienie to służy zażalenie. 

Art 38. 1. Gdy po udzieleniu patentu na wynalą~ek zgło
szony zostanie taki sam wynalazek z pierwszeństwem wcześ
niejszym, uprawniony z patentu powinien złożyć w ' terminie 
określ<lnym przez Urząd Patentowy oświadczenie co do . za
sadności tego zgłoszenia. 

2. JeżeHupraw~iony 'Z patentu podniesie zarzut, ~e zgło
szenie jest bezzasadne, sprawa zostanie przekazana doroz
strzygnięcia w postępowaniu spornym. 

3. W razie niezłożenia przez uprawnionego' 2: patentu 
o§wiadczenia có do zasadnośct igłoszenia~ decyzJa o uoźi e-
Jeniu pat~ntu zostanie uchylo'na. ' " " , ' 

" . Art. 39. O udzieleniu: patentu na wynlilazek, ,oraz wy
daniu świadectwa 'autorskiego, a w razie gdy :nastąpiło ogła. 
szenie {) zgłoszeniu wy,nalatku, także ' o wycofaniu, zgłoszenia, 
o odmowie udzielenia patentu, (} uchyleniu decyzji w spra
wie udzielenia patentu, o' złożeniu wniosku o udzielenie ' pa
tentu na wynalazek zgłoszony w celu uzyskania patentu tyin
czasowego oraz o sprostowaniu <lpisu patentowego, :ogłasza ' 

się w organi,e Urzędu Patentowego ;,Wiadomości . Urzędu Pa-
tentowego". ' 
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Prawa ł obowiązki z patentu. 

Art. 40. L Uprawniony zpatehtu jestóbowiązany w .', 
<lkresie czterech lat od zgł,oszenia wynalazku lub trzech lat 
od udzielenia patentu, w zależności od tego, który z tych 
terminów upływa póżniej, rozpocząć stosowanie wynalazku 
na obszarze Państwa w zaktesie odpowiadającym potrzebom 
gospodarki narodowej ~>raz do czasu ' wygaśnięcia piit~htu 'fa
leżycie stosować wynalazek. Za stosowanie wynalazku ';uwa-
ża się również jego stosowanie , przez inne 'osoby:' uprawnione 
z licencji. Dia wynalazków, które mogąbyć :stosowanedo

pi,ero po pows'taniu odpowiednich warunków, termin wykony
wania obowiązkustosówania wynalazku . liczy się od po-, 
wstania tych warunków, Powstanie tych warunków stwierdza 
Urząd Patentowy. , , ,'. ~'" 
, 2. Urząd PatentoWY może żądać od.upr.aw,nionego z pa-o 
tentu lub z licencji, aby wskp.zał, ,czy: a'_ w ' jaki ;,sp'os'ób oraz 
w jakim zakresie stosuję na obszarze I'anslwil wynalazek, 
II także, w ra~ie , potrzeby; by wskazał powody niestosowania 

, lub nienależytego , stosowania wynaiazku" 

Art. 41. 1. Kto w , chwili stanowiącej o pierwszeńs,twle 
do uzyskania patentu w dobrej wierze ' korzystał z wynalazku 
na obszarze Państwa, może z n iego nadal bezpłatnie 'kor:?:y
stać w swoim przedsiębiorstwie w' zakresie, w jakim' dotych
czas korzystał z w.ynalazku. Prawo to przysługuje :r6wnież 
temu, kto w tej samlej chwili przygoto",ał juz wszystkie , 
!stotne , urządzenia potrzebne do korzystani~ i wynaI'azku. 

2. Prawa określone w ust. t podlegają ' nci ' w'niosek zajn
teresowanego wpisowi do r.ejestru ' patentowego: ' 'P~awa' te 
mogą przejść na inną osobę tylko hlcziiie z przeds.iębior
stwem. 

Art • . 42. 1. Prawo do patentu oraz patE!ntsą 'zbyw:aine 
j podlegają dziedzjcze~i~, . 

2. U,mowa o przeniesieni~ ' praw wYmaga zachowania 
formy pisemnej, z datą urzędowo poświadczoną. "W 'umowach , 
zawieranych między ~jednostkami gospodarkiuspole,cznionej 
poświadczenie daty nie jest wymagane. " 

; 3, Przeniesienie patentu staje się skutecznę wohec osób 
trzecich 2: chwilą wpisu do rejestru patentowego. ' " 

,. . ' -; 

4. Rada ' Ministrów określi w rozporządzeniu, ,o którym 
mowa wart. 7, zasady zawi,erania umów owz~njesi.ęnie ,praw 
między jednostkami gospodarki uspołecznionej. 

Art. 43. Jeżeli umowa owspólnośd patentu nie stanowi ' 
inaczej, współuprawniony z patentu może: 
J) bez zgody poiostałych Współuprawnionych korzystac z 

wynalazku 'we własnym zakresie oraz wystąpić przeciwko 
każdemu, kto dopuścił się naruszenia patentu, 

, 2) , za , zgod~ wszystk ich współuprawnionych przenieś,ć swój 
udział ,w patencie na inhą ~ osobę alboudzieiić lipoważ

, nienia do korzystania ' w' całości lub części z wynalazku 
przez inną osobę., 

<, 
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, Art. 44.1. Uprawniony z: patentu może w drodz~ umowy 
udzieliĆ innej osobie upoważnienia (licencji) da korzystania 
z jego wynalazku (umowa licencyjna). 

2. Umowa licencyjna wymaga zachowania formy pisem
nej, z datą urzędowo poświadczoną. W umowach zawieranych 
między jednostkami gospodarki uspołecznionej poświ'adczenie 
daty nie jest wymagane. 

3. Licencja podlega np wniosek zainteresowanego wpiso
wi do rejestru patentowego. Uprawniony z licencji wyłącznej 
wpisanej do rejestru pat.entowego może na równi z upraw
nionym z patentu dochodzić roszczeń z powodu naruszenia 
patentu, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej. 

4. Jeżeli w umowie licencyjnej inaczej nie postanowio
no, udzielenie · licEmcjl nie Wykluc'za możliwości udzielenia 
dalszej licencJi na ' korżystanie z wynalazku, a ' także jedno
czesnego korzystania z wynaI.azku przez uprawnion~go z pa
tentu. 

- 5. Li<;encja upoważnia do k'orzystania z wynalazku w ca
łości, chyba te umowa licencyjna zastrzega tylko częściowo 
korzystanie z wynalazku. ~ . 

Art. 45. 1. Uprawniony z licencji na korzystanie z wy
ńalazku może -udzielić sublicencji tylko za zgodą uprawnio
nego z patentu! udzielenie dalsz.eJ suł>licencji jest niedozwo- .. 
lone. 

2. Do su-bLicencjl _ stosuje się _ odpowiedni,o przepisy 
art. 44. 

Art. 46. 1. Urząd Patentowy może- udzielić zezwolenia 
(licencji przymusowej f na korzystanie z wynalazku, stanowią
cego .przedmiot patentu inpej osoby, gdy: 
1) korzystanie z wy na"la zk u Jest konieczne dla r"e a liz-acj i za

dań obję.tych planami gQ§pod_arczymi; a uprawniony z pa
tentu ' nie godzi się na . zaw·arcie umowy licencyjnej 
(art. 44), 

2), ~osta.łt) stwierd.zone;tewynalazeknde jest należycie sto
. sowany (art. 40), 

!ł)uprilwniony z patentu źależnego z:wróci się o ustanowl.,
,riie na jeg-a rzecz licencji przymusowej na korzysta'nie 

z: wynalazku będącego przedmiotem' patentu w<;ześn:iej-
szego (art. 18). . 

2. W .przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 Urząd Paten-
towy postanowi, że można ubiegać się o Ucenc~ję przymusowll 
-araz ogłosi o tym w "Wiadomościa:ch U,zędu Patentowego". 

3. Korzystający z wynalazku na pOdstawie licencji przy
musowej obowiązany jest uiszcza~- na rzecz uprawnionego 
odpowiednie wynagrodzenia (opłatę licencyjną). 

4. W decyzji o · ustanow:ieniu licencji przymusowej zo
staną określone w szczególności: zakres ! czas · trwania li
cencJi! szczegółowe warunki jej wykonywania, wysokość 
opłaty licencyjnej oraz sposób jej zapłaty. 

5. Do licencji przymusl)wych stosuje się przepisy art. 44 
ust. 5 oraz art. 45. . . 

, 6. Licencja przymusowa moż,ę być przez uprawn:ionego 
przeniesiona tylko łącznie z przedsiębiorstwem, w którym 
jest wykonywana. 

Art: 41. W przypadkach określonych wart. 46 ust. 1 
może ' być ustanówi ona lice,ncja przymusówa także na pra

. wach wynikających z umów licencyjnych (sublicencja przy': 
musowa).. Art. 45 list. 6 stosuje się ' odpowiednio. 

Art. 48. Decyzja o ustanowieniu licencji lub sublicencjl 
prtym-usowej w części dotyczącej treści licencji ąlbo subli- · 
ce.ncp lub ' wysokości. o'płaty za licencję, (sublicencj'ę) może 
być po upływie dwóch łal zmieniona oa wniosek .zaintereso
wa.neg-a; ,Lub % urzędu, .,Je~ełlwslt,uleklstotneJ, zmiany · stosun
kÓw okaże , się tOH względu słusiności konieczne. 
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Art. 49. Licencja. pTzymusowa nie może przyznawać oso
bie, która licencję uzyskała, wyłącznego prawa korzystania 
z wynalazku. 

Art. 50. 1. Zawieranie umów o wykonywanie praw uzy. 
skanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przez obywa~ 

teli państw obcych oraz zagraniczne osoby prawne następuje 
za pośrednictwem jednostek gospodarki uspołecznionej upo-
ważnionych przez Ministra Handlu Zagranjcznego. , 

2. Rada Ministrów określi w _rozporządzeniu, o którym 
mowa w art~ 7, zasady postępowania w sprawach określo

nych w ust. 1. 

Art. 51. W razie zgłoszenia- wynalazku albo uzyskania 
patentu lub świadectwa autorski'ego przez osobęnieupraw
nioną, uprawniony może żądać odrzucenia zgłoszenia albo 
uni;eważnienia patentu lub świadectwa autorski,ego. Może 

również żądać IJdzielenia mu patentu lub świadectwa autor
skiego, a takie prze,niesienia na- niego jtJ,ż udzielonego pa
tentu za zwrotem kosztów zgłoszenia wynalazku ' lub uzyska
nia palentu i świadectwa autorskiego. . 

At:t.52. Kto zgłosił wynalazek lu\:> uzyskał patent i świa
dectwo autorskie, nie będąc do tego upra-wniony;"' jest obo
wiązany wydać uprawnionemu uzyskane k'orzyści I naprawić 
wyrządl,Oną szkodę na zasadach ,ogólnych; Na żądanie upraw
ni-anego jest ponadto obowiązany do ogłoszenia w czasopis
mach stosownego oś.wiadczenia, a także, gdy ,działał umyśl
nie, do zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej, na rziicz Na
czelnej Organizacji Technicznej na cele popierania -wynalaz
czości. 

Art. 53. _ 1. Ten, którego patent zoslał naruszony może 
tlldaćzaniechania naruszenia, usunięcia jego skutków oraz 
wydanlauzysk-anych _ ' kor.zyścl . albowynagrodze.nia szkody, 
Da żasadach ogólnych. -

2. Kto naruszył patent obowiązany Jest ponadto na tll
danie uprawnion,ego d-aogłoszenia w czasopismach stosow
nego oświadczenia, a także, gdy działał umyślnie, do zapłaty 
odpowiedniej kwoty pieniężneJ · na rzecz Naczelnej -Org4.ni-
zacji Technicznej na cele popi~rll .nia wynal8'lczośd. ' 

3. Jeżeli przedmiotem patentu jest sposób wytwarzan·ia 
nowego wytworu, domniemywa się, że wytwór, który może 
być uzyskany opatent·owanym sposobem, został wytworzony 
tym sposobem. 

4. 'Sąd lub państwowa komisja arbitrażowa rozstrzygając 
w - sprawie o naruszenie pat.entu moż·e orzec óa wniosek. 
uprawnionego Iównież O bezprawnie wytworzonych wyro
bach I środkach użytych do i~h wytwarzania. 

5. Roszczenia z powodu naruszenia patentu tymczasowe
go można dochodzić po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy 
w toku pelnego badania ustawowych waruuków' wymaga
nych do uzyskania patentu. 

Art. 54. Roszczenia z" powodu naruszenia. _patentu ulegają 
przedawnieniu z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia roz~ 
poczyna się od dnia wymagalności roszczenia, oddzielnie c·o
do każdego narus~enia. Bieg przedawnienia ulega zawieszeniu 
w okresie pomiędzy zgłoszeniem wynalazku w Urzędzie Pa
tentowym a udziereniem patentu oraż w okresie przeprowa- _ 
dzania przez Urząd Patentowy pełnego badania. 

Rozdział 6 

Wynalazek tałny. 

Art. 55. 1. Wynalazek dokonany przez obywałela pot
skiego uważa się 1;a wy_nal!lzek I'ajny, Jeżeli wc ho d ?;i w za
ltre~ obrony . PańslwA Illbo.' wymag.a zachowania t_aJemnicy ze 
względu. na interęsy Państwa. _ 
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. 2. W zakres· obronY ' I;'aństwawchOdząwynalazki' doty-
' czącil .w szczególności nowych, rodzajów -broni, sprzętu · woj
Ikowego, sposobó~ walki ' lub innych zagadnień ściśle woJ-
.• kowych. . . ' . 

' ? 3 ... Minister Obrony Narodowej niożes:z:czegółowo okreś-; 
Ut, jakiego rodzaju . wynalazk! wchodzą: ' 'Ii zakr~sobrony . 

, Państwa. 
.. ;:"-' i Wynalazek , tajny stanowi tajemnicę ' pań,st~ową. 

'S. ,.0 tajri'ośd "wynalazku .wch:Odżącego Vi żakres 'obrony 
Państ~a 'l):ost~nawfa ~inister ' Obrony" Ńaroaowej, a w in
D'yeb . przypadhth --' minrster właściWY ·ze · względu ~ na'" 

. , prżedll1-iot, ~nala~klło . ' ' 

. . . Art 56. i " Wszelkie' . prace riad Wynalażkie~ " tajny'm; 
zgłośzenie go " do . Opatentowania oraz postępowanie w · celu 

- rozpatrzenia ~zgłoszenia mogą być '· podejmowane tylko przy 
za bezpieczeniu' tl!jnoŚci. ". 

2: Obowiązek zabezpieczenia: tajności wynalazku CląZy 
Da wynalazcy . I osobach pracujących przy wynalazku', a tak-

. te na kierowniku jednostki ' gospodarki uspołecznionej, · w 
któreJ są -lub . były prowadzone prace nad wynalazkiem tai- -

'.1'''' . nym. · 

Art: 57. ' Lwórca wynalazku, mającego ;cechy tajności ze 
względu na obronę Państwa, obowiązany Jest ' przy żgłaszaniu 
wynalazku w Urzędzie Patentówym wynalazek ten podać nie
. zwfocznie do wiadomości Ministerstwa Obrony Narodowej. 
Obowiąz'ek ten w odniesieniu do wynalazków prac01A'nic.zych 
ciąży na kierownikach właściwych jednostek gospodarki 
uspołecznionej. . 

Art. 58. 1. Urząd Patentowy - przesyła Ministerstwu 
Obrony Narodowej wykazy zgłoszonych w tym Urzędzie 

wynalazków oraz na żądanie teg·o Ministerstwa równi€ż opi
sy i rysunki zgłoszonych w tym Urzęqzie wynalazków, wcho-
dzących w' zakres obrony Państwa. '. 

2 .. Akt'y zgłoszenia wynalazku tajnego wraz z opisem 
i rysunkami mogą być udostępnione do wglądu organom 
upoważnionym .. przez właściwego . ministra (art. SS Ust. S). 

Art. 59. 1. Zgłoszenia wynalazku tajnego w celu opaten~ 
. towania nie 99łas~a się. • ' 

2. Wła~ciwy minister (arl. 5S ust. ,S) m07;e żądać odro- . 
czenia ' na czas okre~lony ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, 
jeżeUzachodzi przypuszczenie, że posiada cechy wynalazku 
tajnego. . 

Art. 60. 1. Prawpdo pate.ntu . na wynalazek tajny, który 
dotyczy' spraw ' z . zak~esu obrony Państwa, przechodzi na, 
Skarb Pa.,stwa. . ..' 

,2. Rada Ministrów określi w .rozporządzenlu, o którym 
mowa wart. 1, zasady ustalania Wys.okości 'I wypłaty odszko
dowań uprawnionym do. pate~tu oraz właściwe organy i tryb 
postępowania w tych sprawacl1., .' . . 

Art. 6t~l. Opisu patentowego wynal~zku tajneg:o nie 
publikuje się. . . 

'2. O ' udzielenfu patentu na wynalazek ·.tajny dokon~Ję 
~ię wpisu do części tajnej rejestru patentowego. . 

3.Ujawni~nie wyrialazku tajnego ' lub zgłoszeIJ,le go . w 
celu ' uzyskania ochrony za granicą oraz udostępnienie ta
kiego wyna-Iazku lub zbycie prawa do patentu na ' taki wy
nalazek cudzO-ziemcom nie Jest dozwolone bez uprzedniego 
zezwolenia właściwego ministra (art. 55 ust. 'S). Udzielenie 
zezwolenia · .na zgłoszenie za granicą lub zbycie ·prawa . za 
granicą wymaga ' uzgodnienia z Ministrem Handlu Zagranicz
nego. 

Art. 62. Wynalazek tajny . może ,: być · pozbawfony :"t:eth >" 
wynalazku t'Bjnego W, trybie okr-eślonym ,' w art. 'SS ' us t; .&. ,\ ., ' (.: 

Art. 63. Postępowau'ie w sprawach . wynalazkÓw tajn;c~'" '.' 
ustalą szczegółowe przepisy wydane przez Ministra Obwpy ./ .' " 
Narodówej i Ministra Spraw Wewnętrznych. . . I ':. 

" r= 
I . 

, ... ' Rpzdz!ał .1 . .... • ', ,.... 1'" • .t" tPt., 
» 

U~le\VatnleJ,Je l wyg~ś~ięcle ' paten~u. ' .. , " ' • ~ • • -~'f" • 

. . ·Art. 64. '1. Patent może ' być na wnios'ekkaŻdel.<ośo.by: 
która ma ' w tym interes . prawny, unie.ważniońt · przez ' Urząd' ' .. 
Patentowy w całości lub w części, jeżeli nie zostały ' spełilio __ 
ne" ustawowe ;warunki wymagane do uzyskania patentu: 

2. W interesie, publi~znym Prokurator ':GEiherafny' Pól- " ',':: 
skiej Rzeczypospolitej Ludowej moie wystąpić o uIiiewai~ 
nienie patentu albo PrzystćłPić do toczącegó ' się postępowa-
nia w tej sprawie. ,. )/'/ 

3. Przepi.sy ust. 1 I 2 stosuje się odpo.wiednio<h> świa~ . ., 
dectw autorskich. ' I 

Art. 6Ś. 1. Kto w do.brej wierzeuzyśk~'{~lbo nabył pa- '" 
tent, unieważniony . następnie z ' przyczyl)y , o'kr€ś\ro~e;j ;{! .w 

art. 38 lub przeniesiony na po.dstawie ark Sl·"qa l\ze.oz,~os:ob~ 

uprawnionej --do tego patentu, albo. uzyskał · liC.tlUCJę : z . 'legi.>' 
patentu, a korzystał z wynalazku ' co najmniej · przez .: ~krc!Ś 'C. '. , • 

jednego roku przed wszczęciem sprawy o unieważnieni e .lub 
o przeni~sienj.e patentu lub. w ciągu tego Okresu przygOto. .. ··:~ :'· ' ,'1 

wał wszystkie istotne urządzenia po.trzebne do korzystania , 
z wynalazku, może z tego wynalazku korzystać " 'w swoim 
przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim z niego korzystał w' 
czasie . wszczęcia tej sprawy, · z zastrież·en i em obowiązku 
uiszczania uprawnionemu z patentu o.dpowiedniego wynagro~ 
dzenia. W razie braku porozumienia wysokość wynagrodze-
nia określa się w drodze postępowania spornego. 

2. 'Prawa . do korzystania z wynalazku, określone w· _ . 
ust. l, p.odlegają na Wniosek żainteresowanego wpISOWi do - , 
rejestru patento.wego. Prawa t~ mogą przejść na inną osobę 
tylko łącZ'nie z przedsiębiorstwem. 

Art. 66. Urząd Patentowy w przypadkach ok~eślonych w 
,art. 46 może wydać decyzję o wygaśnięciu patentu, gdy: 

1) po upływie dwóch lat od 1,1dzieleniapierwszej licencji 
przymusowej wynalazek nadal nie jest należycie 'stoso- . 
wany, 

2) licencja przymusowa nie zosŁala ustanowiona w terminie .~. 
jednego r·oku od ogłoszenia o mo.żliwości ubieg.ania się : ' 
o licencję. 

Art. 67. 1. Urząd Patentowy wyda .decyzję o wygaśnię-
ciu patentu w przypadku: , , '. 
1) ~rzeczenia się patentu, przez uprawnionego . wobec ' Jlrz,ę- ·.1 

du Patentowego za zgodą osób, którym służą-prawa na ,'. I .. 
patencie, albo '. . ' .. ' 

2) zalegania z opłatą (~rt.115) ponads~e~Ć',' ~ieS!ę(i,",< , 
2. - Urząd Patentowy uchyli' decyzję, w J('tót;ej 'Q·rzeczono " " 

o wygaśnięciu patent~ z,'przy'czyny okreslonę(w ' p~'t.. ~i ; 
pkt 2, "gdy przywrócony został termin dó uiszc;zenia zaleg'ęJ . 
opłaty; " "" " '" 

." .. ... 
Art. 68. O unIeważnieniu wygaśnięcIu patentl,1 . doko-

JIlujesię z urzędu wpisu do rejestru ' patentowego i ogłasza w 
"Wiadómościach Urzędu Patentowego". 

Art. 69 . .. Kto rozpoczął korzystani.e . z wynalazku albo po- . 
czynił niezbędne 'przygotowania dą ko.r~ystania z wyn~li;lzku, 

.na który patent wygasł z-powodu zalegania z opłatą (art. 67 '\ 
. ust. 1 pkt 2), uprawniony- jest do kC>Tzystania z niego także 

/ 

" 
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" w razie , pchyleIlia , decyzji,' ,0 " wygaśnj~ciu , pć!tentu (art. 67 
, ',; ~st. ;2) z . zastrz.e:żeriieI.D , uis:z~eni-a"Gd dć!ty ~ego uch.yle!1ia 

słusznego wynagrodzenia uprawnionemu , Ż " patentu. W spra
wa:Cłi ' lyćb 'Urząd PatentoWy ro~strzygaw trybie postępowa
~iaspornego. Pizepi~ .' ait.6S uśŁ; 2St.ósuj~się , oąpowiednio. 

. ':, Art 70. L Patent nie przysługujący Skąrbowi Państwa 

lub pańStwowej jednostce organizacyjnej może być VI uza
~: · ... r;adnionycb przypadkach ~woywłas'zęt,óny 'I na . rzecz Skarbu Pań- . 
• <I c' st.wa, na( cele , 0br,!nY~ , ~aństw,a, lub , wrkon~ni? zadań . określo~ 
. '. ' nych w pta:nach gospodarćzych: ,""C ~.' , ~ , " " 
. ,2. Wywłasżczenię patenttil}astęp'~jez~ odszkodowaniem. 

" a .. Wywias~c,z~ny: inoże ,żądać;, . aby wyw~aszczęnie.m 
.' objętotąkżei. eg() p;ętentY" doda!kowe. , ,._ 

· 1 ... · · . 

• 4. Rada . Ministrów: określi w .: l'ozporząQz.eniu, o , j,ctÓrym 
~ó:wa w ,6I:t: ,, 7, ! zasady:wywłaszczal).:ia patentów, ustalania, 

" Wys.okości : F. w.ypłaty. ~dszkodowań : oraz właściwe ;'qrgB;ny 
• " i trybpostliPowanla w tycli sp.rawach. ' 

Rozdział:, 8 
• > 

. Wykonywanie praw za granicą. 
~ -: : l!'; . ~::? ' \~ "; .. - ~ . ", 

Arl.;; .7:1i,·)Wynajazek, będący prz'edmiotem prawa do pa
, ' tentli '·jedn:óstkigosp'odarkiu.społe~znionej lubpQlskiej osoby 

, ,prawnej nie ' .będącej jednostką gospodarki uspołecznionej 
, bądź ' obywatela . polskiego; może być zgłośzony za granicą 
w celu . uzyskania ochrony dopiero po zgłoszeniu go w Urzę~, 
dzIe Patentowym. '.. " ' . , 

t · / . Art. 72: i. Zgłoszenie za 'gra:nicą wynalazku określonego 
'w,'lIrt. 71, fak równIe'Ż: zaWieranie u,mów o wykonyw'anie pra
' wauzyskanego zagranicą, następuje za pośrednictwem jed
nostek' gospodarki uspołeczniOnej' upoważnionych przez Mi-

ó·. : , nistra Handlu Zagranicznego.. '. 
. ' 2.R.acia .' Ministrów określi w rozporządzeniu, o którym 
' . mO,wa Vi art. 7, ( możliwości odstępstwa od 'zasady' przy jętej 
~ :w ust. 1 oHlz ustali warunki i tryb p.ostępowarua w sprawach 

, okr,eŚlonycb w ust. 1. 

DZIAŁ · III / 

.. ,W:zorY: użytkowe l prawa ochronne. 

Aft. 73. Wz,orem użytkowym . poalegającym ochronie 
·~,.jest.nowe 'i )Jżyteczne 'rózwiązanie ' o charakterze technicznym 
... dotyczące : ks.,ztaltu,budowy lub zestawienia . przedmiotu 

? trwałej postaci. 

3.~ Zakres przedmiotowy . prawaochronnegookre$lają 
zastrzeżeni, a cx;hrónne . zawarle. w opisie ochronnym wzoru 
użytkowego; 

Art.. 17. 1. . JeŻeli opatentowany wynalazelc posiada r6w~ 
ńież cechy" wzoru użytkowego;uprawnióny ·· z p~tentu lJioż~ 
zgłosić wniosek .o .zamianę patentu na :prawo ochronne. ,Prze
pis ten nie . dotyczy patentu tymczasowego. 
. 2. Na wrd'Ósek :'lainteresowanego ' i po uiszczeniu . 'przez 
nieg·o opłaty ' za pełne 'badanie, ,-prawo ochronne może być 
w uzasadnionych 'prżypadkach zamienione na patent. P~zepis 
art. 35 us.t. 2 stosuje się odpowiednio. . 

Ar,t;7.8' .:Do , wzorów u~ytkowych : I praw ochronnych sto
suje s.ię odpowiednio przepisy o wyna'lazkach , i· patentach ' 
ząwarte w art ', U,- art. · 12 ust. 1, art. 14, art. 16 ust. '5, 
art. 17-.,,-25, aJt26 ust. 1, .'4 i ' 5, arl. 27-30, art. 32-34 oraz 
ar~~ 367-72 . 

.... . 

DZIAŁ IV 

Projekty racjonalizatorskie • 

Art. .79. Projektem racj'onalizatorskim jest nowe i mogą
ce nadawać się do stosowania w jednostce ' gospodarki uspo~ 
lecznion'ej . rozwiązanie o charakterze technicznym ' lub tec.h:' 
niczno.organi'lacyjnym, nie będące wynalazkieql lub wzorerll 
użytkowym, a w s2:czególrióści rozwiązanie dotyczące: 

a) maszyn, urządzeń i wyrobów, 
b) sposobów wytwarzania, 
c) sposobów pomiaru i ko.ntroli, 
d) ulepszeń lub uzupełnień maszyn, urządzeń I wyrobów, 

sposobów wytwarzania oraz sposobów . pomiaru i kon-
troli, , . 

zwłaszcza jeżeli umożliwia ono .zwiększenie wydajności pracy 
lub pełniejsze wykorzystanie środków pracy bądż też przy
nosi efekty w dziedzinie bezpieczeńsl,wa i higieny pracy lub 
ochrony naturalnego środowiska człowieka; . 

Art. 80. 1. Projekt raCjonalizaror:ski uważa się za noWy, 
jeżeli w jednostce gospodarki uspołecznionej, w której został 
zgłoszony, nie był uprzednio zgłoszony priez inn~ ąsobęłu~ 
nie był stosowany albo nie był zamieszczony w planach ·tej 

_ jednostki lub polecony do stosowania przez jednostkę nad
rzędną ze wskazanienijego istoty i sposobu toz\\,iązania za_o 
gadnienia. 

2. Projekt racjon(,llizatorskl może również polegać na 
twórczym przystosowaniu zn'anego rozwiązania do '· 'potrzeb 
jednostki . gospodarki uspołecznionej. 

Art. 81. Projekty racjonalizatorskie, które nie mogą byt 
,Art. :7'4.0- h ',Na wzory użytkowe udzielane są prawa stosowane niezależnie od siebie, uważa się za jeden projekt 

.' '· ochronne. , racjonalizatorski. -
. :~; tJdzH~lenieprawa oc~ronnego stwierdza się przez wy~ 

'danie śWTadedt'(v~ c. ochronnegó. " ' ; . Art. 82. Projekt racjonalizatorski, który stanowi ulepsze-
• , r nie lub uzupełnienie Jnnegó projektu stosowanego w danej 

Art. 71$. '. 1 . . " Właściwym .. do ;udziela,nia praw ochr'o.nnych jednostce gospodarkiuspolecznionej, <?dpowiadający 'warun
ł :wydaw~nra ' Św,ia~ectw ochronnycp oraz . świadectw autor- kom art. 79 I 80, uważa się za samodzielny projekt racjona-

. 'skkh ilawii5t 'u'żyt'kdViY" jest Urząd 'Patentowy. Iizatorski tylko w części obejmującej tó ulep-szenie lub uzu-
. : 2. : 'O !1d:zi~l~pi.~ 'piaw«(oćhr~nnego oraz owydąniu świ~- .' , pełnienie. . c' 

deCtW~:i autorskiego 'na ' wz.ór u~ylkowy dokonuje się wpisu do Art. 83. Jeżeli zgłos'Z'ony został w jednostce . gospodarki 
re'jest,i~ .praw ochronnych. . . uspołecznionej ptojektracjonalizatorski taki ~am jak pro-

l " Art. .76. ' 1. Przez. użyskanieprawa ochronnego nabywa ,>jekt zgłoszony w tej Jednostce wcześniej przez inną ósobę, 
. :. się prawo wyłącznego ' korzysta~.i!l , z .wzoiu. · użytk.Glwego ,w' leo ,hie przyjęty wówczas do stQsowa nia, za twórcę uważa 

sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Państwa. . sięQsobę, ' która zgłosiła projekt wCleśniej. . I 

. 2. Prawo ochromie trwa :pięćlat od daty zgłoszenia ' wzo- Art. 84. 1. . Swiadectwo' racjonaliza,torskie wydaje się 
. IU użytkowego w Urzędzie Patentowym. Na wniosek upraw- twórcy I.ub współtwórcom. projektu racjonalizatorskiego przy-
nionegoz prawaoch.ronneg'ó może ono być przedłuż'one do .. ~jętego do sŁosowania. Przepis art. 14 ust. 2~ stosuje sięodpo-
dalszych pięciu lat. . wiednio. . 

• 
.! 
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2. Swiadectwo racj()nalizatorsld~ wydaje jednostka go
sp<>darkl uspołeczni<mej, w której projekt został po ru 
pierwszy przyjętyd.o stosi)wania. 

- Art. 85. Gdy zostanie stwierdzone, te przedmiotem pro
jektu racjonalizatorskiego jest rozwiązanie, które jest rów-

. Illiet prżedmiotem chronionego w Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej wynalazku lub wzoru uzytkowego, świadectwo ra
cjonalizatorskie_ zosŁanie unieważnione na cwniosek 'osoby za
.tnteres<lwanej. Decyzję o ullieważnieniu świadectwa racjo
nalizatorskiego w;ydaje Urząd Patenti)wy. 

. Art. 86. Do projektów racjonalizatorskich st.osuje się od
powiednio art. 55 ust. 1-4, art. 56 oraz art. 63. 

DZIAŁ V 

Stosowanie projektów wynalazczych w gospodarce 
. . uspołecznionej. 

Art. 87. , 1. Jednostki gospodarki uspołecznionej mogl\ 
stosować chronione wynalazki i wzory . użytkowe oraz pro
jekty wynalazcze stanowiące tajemnicę innych jednostek go
spodarki uspołecznionej na podstawie umów o stosowania 
projektu wynalazczego . . Umowy te mają charakter odpłatny, 
chyba że strony ustalą inaczej. 

2. W ' umow1e o stosowanie projektu wynalazcz:ego jed
nostka gospodarki uspołecznionej uprawnio~a z patentu lub 
~ prawa ochronnego upoważnia inną Jednostkę gospodarkJ 
uspołecznionej do. stosowania wynalazku lub wzoru użytko-

. wego praz .ydostępnia posiadane' doświadczenia techniczno
organiza'cyJne dotyczące tego wynalazku lub wzoru utytko
wago. 

3. Przepis ust. 2 stosuje · się odpowiednio do um6w o sta
aowanie zgłoszonego w ' Urzędzie Patentowym wynalazku lub 
wzoru, uzytkoweqo, na kt6ry nie udzielono jesICze palentu 
lub prawa ochronnego, jak r6wnież dQ umów o u<iostępnienie 
nie chronionego wynalazku lub wzoru użytkowegolilbo pro
jektu racjonalizatorskiego, stanowiących tajemnicę jednostki ' 
gospodarki uspołecznionej. 

4. Rada Ministr6w określi w ro;porządzerilu, o którym 
mowa ", ' art. '1, zasa~y zawierania umów o stosowanie pro
jektu wyncilazczego między jednostkami gospodarki uspołecz
.uionej. 

Art. 88. Tw6rca pra.cowniczego projektu . wynalazczego 
obowiązany jest zgłosić projekt w tej jednqŚtce gospodarki 
uspołecznionej, w której projekt został dokopany. Projekt ten 
stanowi tajemnicę służbową, chyba że kierownik . jednostki 
postanow:! inaczej, . 

" Art~ ~9. t. Tw6rca wyna lazku niepracowniczego może go 
~- zgłosić w "jednostce gospodarki uspołecznionej na zasadach 

przewidzianych dla Pracowniczych projekfów wynalazczych. 
Przejście prawa do patentu następuje z chwilą zgłoszenia 
wynalazku w tej jednostce. 

Poz. m 

o przyjęciu projektu do stosowania w całości lub w Ograni
czonym zakresie albo o odmowie przyjęcia projektu ~e wzglę
du na jego nieprzydatność dla tejjednośtki. 

Art. 91. 1. Twórc,a projektu wynalazczego ina prawó, a 
w razie potrzeby i obowiązek, uczestniczenia w pracach zwią
zanych z oceną przydatności i realizacją Jego 'projektu w jed-
nostkach gospodarki uspołecznionej. .. ' 

2. Twórca projektu wynalazczego nie 'zatrudniony , w, , 
jednostce ' gospodarki I.1sp,olecznionej, ,która projek) realizuje, 
ma prawo żądania zawarcia z nim umowy Q uczestniczenie 
w pracach związanych z r!lalizacją jego projektu. Od decyzji 
odmawiającej zawarcia takiej ,umowy twórca może się od-, 
wołać do , jędnostki nadrzędnej. , 

3. W razie zawarcia umowy o uczestn.kzenie w pracach' 
.wymienionych w ust. 1 twórca ma .prawodo bezpłatnego 
urlopu w zatrudniającym go zakładzie · pracy na okres trwa
nia tej umowy, przy zachowaniu wszystkich przysługujących 
mu dodatkowych świadczeń. Okres urlopu bezpłatnego zali
cza się do okresu zatrudOlenia w zakres·ie wszelkich upraw
nień, uzale,żnionych od ilości lal W:acy albo od ciągłoŚci pra: '_ 
cy w danym zawodzie lub służbie hądź w szczególnych wa
runkach, od których zależy nabycie tych uprawnień. ' Wjed

nóstc>8 realizującej projekt wynalazczy, tw6rcy przyshiguje 
uprawnienie ~o urlopu wypoczynkowego i '.do "Świadczed 
! ubezpieczenia społecznego nil takich samyCh żasada.cli ' Jałt , 
w zatrudniającym go zakładzie 'pracy, wkt6rym ' otrzymał , 
urlop bezpłatny. 

Art. 92. 1. .JeŻeli ,wynalazek .pracownicy' został uznany 
za nieprzydatny dostosowania w Jednostce gospod-arltiuspo
łeczriionej uprawnionej do patentu lub z patentu na ten viy~ 
nalazek oraz nie zawarto umowy o · prz.eniesien'ie, :prawa . l\iu , 
umowy o stosowanie projektu wynaiazcz,eg·o, Jednostka ta , 
może nieodpłatilie przenieść prawo do 'patentu lub patent na 
rzecz tw6rcy tego wyna~azku. . 

2. Przepis US1. Lltosu}ę śię odpowiednIo do prllcown1;o . 
czego wzoru użytkowegd~ 

DZIAŁ VI 

Wynagrodzenie za pracoWnicze projekty' wynalazcze • 

Art. 93. t. Tw6rcapracowniczego projektuW:YMlazcze- , 
go przyjętego do stosowania w jednej lub więcej. jednost
kach gośpodarki uspołecznionej ,ma prawo do wynagrodieu.la 
na zasadach określonych w usŁawie. 

2. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za 
pracowniczy projekt wynalazczy są efekty uzyskane, przez 
stosQwanieprojektu. 

3. Ilekroć w ustawie jest m<>wa o efeklach uiyskanyt'h 
przez stosowanie projektu wynalazczego, dotyczy to r6wnież 
efekt6w uzyskanych przez wykonywanie prawa do patentu 
lub d:o prawa ochronnego albo patentu lub pr-awa ochro.n- :.
nego. 

4. Za pracowniczy projekt wynalazczy może być takźe 
Art. 90. ' t. Jednostka gospodarki uspołecznionej bada, ustalone na podstawie przewidywańych efektów wynagro-

~'J.Y zgłoszony projekt wynalazqy może być stosowany. dzenie ryczałtowe okreŚlone vi umowie zawartej między 

2. -Przepis -l!st. 1 stosuje się odpowiednio do twórcy nie
pracowniczego · wzoru użytkow~go. 

2. Kosfty ' badania Ipr6b ' potrzebnych dla dokonania twórcą a jednostką gospodarki uspołecznionej, w :której pro-
oceny projektu wynalazczego ponosi Jednostka gospodarkI jekt przyjęt<> do stosowania._· . 
uspołecznionej. Ponadto tilednostka ta obOwiązana jest doko- 5. Rada Ministr6w określi w rozporządzeniu, o którym 
nać swoim koszteDl potrzebnych uzupełnień zgłoszenia, jeżeli -mowa wart. 7, przypadki, w któ~ycb nie stosuje się prze pi-

'. " . ". . , .... · łw~rea" projektu ;nie \ moZetego . dokQnai:. . . sów ust. J--4do . niektórych twórców prQje~tów r,acjonali.z4-.; 
;4,·~." ;"C" .. c:.. F ;" . - ",:"3;~ JednostUl gospodarkl ,us~mionej pozbadaniu. ,zgło~, . ' tOrskich t:zatrudn1on}":(:b,. w :je(lri.astka:cll;· g.oSp0daIJ.i ,. uspp~~z ';~ 

" ' >', , '.~ IZODe;gQJ PToJektu :wy:nalazczego ' (ust. ' :1) ,' w,yda~. , decP:J" ·,, ruODe-.f~ ·, 

... 
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:Ąrt. 94.. 1. -Wyąagrodzenie za piac~wniczy wy:nalazek 
wy pl a.e a się corocznie za· okres faktycznego stosowania wy
nalazku w gospodarce - uspołecznionej, jednakże nie dłużej niż 
za okres pierwszych pięciu lat jego stosowania. 

2. W uzasadnionych przypadkac./:l za pracowniczy wyna
lllzekmoże ( być wyplacone odpowiednio zmniejszone 'wyna
grodrenie za okres nie przekraczający dalszyc,h pięciu lat. 

3. Do okresów przewidzianych w ust. 1 i 2 nie wlicza się 
czas.u próbnego stosowania. wynalazku oraz stosowania 'WY-, 
nalazku po upływie piętnastu lat od daty zgłoszenia go W
Urzędzie Patentowym, chyba że- szczególne wżględyuiasad
niają przedłużęnie tego okresu. 
, 4. ' Przepisy doty~zące wynagrodzenia za wyna'lazek sto

suje się odpowiednio wtedy, gdy projekt mający cechy wy
nalazku pracowniczego nie został z·e względów gospodarczych 
zgłoszony w Urzędzie Patentowym w celu uzyskania paten-
tti ' (art. 21 ust. 1). . 

Art. 95. Wynagrodzenie za pracownj.c~y wynalaze.k · przy
sługqje :także "'. '~.ówCzas, gdy pa tent wygasł na sk u tek zrze
czeniasi,ę ~go lub , zaJ.eganiaz opłatą (art. 67 ust. 1). 

" A:it."',9~. , 1. ' 'Wynagrodzenie za pracowniczy wzór użyt
ko;Wy ,oXaz ' projekt racjonalizatorski wypłaca się za okres 
lakiy~zhe.g'o$tos·o'wanLa wzoru użytkowego lub projektu ra
~jona(iiatorśkiegow: gospo<larce uspołecznionej, jednakże nie 
4iużej , niż', : ża, , okre~ ' stosowania VI ciągu dwunastUJIliesięcy. 

2. Za podstawę ust~lenia wynagrodzenia pfzyi~uje się 
najWyższe efekty uzyskane ze stosowania wzoru użytkowego 
!ub ' proje~fu nicjon:alizalorskiego w ciągu dwunastu miesię
'cy" w 'okre'STe :pierwszych dwóch lat jego stosowania. Prze-
'pis' ait~ 94" ust. "3; stosu}e się ' odpowlednJo. ' 
" 3 .. Wyn~grodz:enie . za pracowniczy wzór użytkowy nie 
p~ysłu~uje' po' uljJ.iwie· dziesięciu lat " od daty zgloszen:a 
'wzoru W Ur'zędzi~' Pat~ntgvłym; Przepisy, art. 94 ust. 4, art. 95 
l art. 97 stosuje się odpowiednio. ' . 

.. : ~-:.'.;:. ~ .. ;:.: \"; ',··:.:~·~3 . .. ' , 

Art. 97. 1. Do czasu opatentowania ', pracowniczego wy
nalazku wypłaca się twórcy tymczasowe wynagrodzenie we
dług zasad przewidzianych, dla wynagrod.zeń za projekty ra
cjonalizatorskie. Tymcząsowe wynagrodzenie potrąca się 
ż wynagrodzenia wypłaconego za wynalazek. 

'~l"2Przepisu ll,s.t.: 1" , nię stosuje się w przypadkach okreś
lonych w 'art. 93 usL 4 i ' art. 94 ust. 4 . . 

.. . -:-,. ,: ., ...... .". 0 ., ' _ . 

. ' , "Art. 98. Jeżeli wynagrodzenie określone w umowie o 
dokonanie prac Qwniczego projektu wynalazczego jest niższe 
njż wYnagr.odzen'ie, jakie "'Przysługiwałoby na podstawie prze-

, pisów art. 93-97, twórca projektu ma prawo do wynagrodze~ 
' nia u~talo,nego według ·tych ' przepisów: . 
.. -." "·t 

Art. 99. Jeżeli przyjęty do stcsowania . płacowniczy pro
' j~kt ~ynalazczy. nie może być niezwłocznie stosowany, a ma 
być ,sto~;owany dopiero. w przyszłości, twórca . projektu m:'l 

.prawo do tymczasowego wynagrodzenia .w wysokości usta
lonej pr?;eż jednostkę nadn;ędną. Wynagrodzenie . tymczasowe 
podlega potrąceniu z wynagrodzenia, jakie zostanie wypła

"c9ne .twórcy po zastosowaniu projektu. W razie niezasJoso-
waniaprojeR.tu tymczasowe 'wynagrOdzenie , nie p 'odlega 

· .zWrotowi. 

Art. 100. W przypadku uzyskania przez gospodarkę 
· uspołecznioną korzyści w związku ze zgłoszeniem wynalazku 
· lub wz·oru użytkowego zagranIcą w celu uzyskania ochrony 
' (art, 72) altw jego udostępnienieIlłza granicą, twórca tego 
wynalazku lub wzoru użytkowego ma prawo do dodatkowe
go wynagwdzenia" ustalonego na podstawie uzyskanych ko
rzyści. 

f , 

Art. 101. Twórca pracowniczego projektu wynalazcżego 
ma prawo do odrębnego wynagrodzenia za dostarczenie do
kumentacji przydatnej do stosowania projektu. 

Art. 102. / 1. . Kwoty wyplacone tytułem wynagrodzenia 
za pracowniczy prQje,kt . wynalazczy nie podlegają zwrotowi. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy wypłata wynagro
dzenia nastąpiła na rzecz ' osoby 9,ziałającej w złej wierze 
albo w wynikukaralilego czynu . . ' 

Att. 103. Do wynagrodzeń za pracownicze projekty wy
nalazcze w- sprawach nie uregulowany'ch w ustawie stosuje 
się odpowiednio przepisy prawą cywilnego. 

Art. ' 104. Wynagrodzenie za pracowniczy projekt wy
nalazczy ustala i wypłaca jednostka gospodarki uspołecznio
nej, w któreJ,projekt przyjęto do stosowania. 

Art. 105. 1. JeżeJi twórca prac.owniczego projektu wY- 
nalazczego nie zgadza się z decyzją jednostki gospodarki 

. uspołe~znionej w sprawie wynagrodzenia za jego projekt, 
może się odwołać do jednostki nadrzędnej. 

2. Twórca niezadowolony z decyzji jednostkinadrzę'dnej 
(ust., 1) maże dochodzić roszczenia o wynagro'dzenie za pro
jekt wynalazczy przed sądem wojewódzkim właściwym ze 
względu na siedzibę jednostki gospodarki uspołecznionej zo
bowiąz.anej do wypłaty wynagrodzenia. Twórca nie ma obo
wią~ku uiszczania, kosztów sądowych. 

Art. 106. 1. Osoba, która w jednostce gospodarki uspo
łećznionej udzieliła twórcy pracowniczego projektu wynalaz
lczego pomocy (w d0konaniu 'Iub opracowaniu projektu, ' ma 
prawo dci wynagrodzenia. 

2. Osobom, 'l}tóre wsp6ldziat'ały przy realizacji pracow~ 
niczego projektu wynalazczego albo przyczyniły się do przy
spIeszenia jego stosowania lub jego rozpowszechnienia, przy- ' 
znaje sięn~grody. 

3. Nagrody mogą być przyznawane również twÓrcom 
projektów racjonalizatorskich, jeżeli. na moc,y przepisów wy
danych na podstawie art. 93 ust. 5 nie przysługuje im" prawo 
do wynagrodzenia. . . . ,o."" 

Art. 107~ L Rada. Mmistrow w rozporządzep.iu,· o któ
rym mowa wart. 1, określi szczegółowo .zasady: .. 

1) ustalania wysokości wynagrodzenia za. pra,cownicze pw
jekty wynalazcze oraz wynagrodzeń przewidzianych W
art. 106 usl. l, a także określi jednostki właściwe do wy
placania tych wynagrodzeń, 

2) przyznawania nagród, o których mowa w art. 106 
ust. 2 i 3, \ . 

3) obowiązywania nowych norm pracy, Wynikających ze 
stosowania projektu wynalazczego wobec .. twórcy pro
jektu i osób określonych wart. 106 u'st. . 2. 
2. Ministrer Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki 

. określi zasady obliczania efektów stanowiących podstawę do 
ustalania wysokości wynagrodzeń za pracownicze prOjekty 
wynalazcze. 

DZIAŁ VII · 

Postępowanie. Rejestry. Op.aty. 

Art. 108. 1. Ui'ząd Piltentowy, organy administra'cji pań
stwowej oraz jednostki gospodarki uspołecznionej przy wy
(Jawaniu decyzji i postanowień przewi'dzianychw ustawie 
stosują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, a 
w postępowaniu spornym - w zakresie ustalonym w trybie 
art. 00 ust. 2 pkt 2. 

,/ 

.. 
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2. W postępowaniu przed Urzędem Patentowym ·ws.pra
wach związanych ze zgłaszaniem" i rozpatrywaniem: .wynalaz
.ków I wzorów użytkowych pełnomocnikiem jednostki .gospo
darki uspołecznighermoże być tylko rzecznik ·patentowy. 

Art. 109. -1. Urząd Patentowy wydaj~ de'cyzJę w trybie 
postępowania: spornego w sprawach o: , 

1) unieważnienie patentu, prawa ochronnego na wzór użyt
kowy, świadectwa autorskiego i świadectwa racjonaliza
torskiego, 

2) wygaśnięcie patentu ' lub prawa ochronnego na wzór 
użytkowy, 

3) przemesienie patentu lub prawa ochronnegą na ' wzór ~ 
użytkowy, uzyskanego przez osobę nieuprawni o nil 
(ait. 51), 

4) uznanie patentu lub prawa ochronnego na ' wzór użytko
wy za zależny, 

5) prawo korzystania z wynalazku lub wzoru ' użytko
wegow - przypadkach określonych wart. 41, 65 i ' 69, 

6) . ustalenie, ze wskaiana produkcja ni~ jest objęta, określo
nym patentem iub prawem ochronnym na wzór użytkowy 
(ait. 19), . . ' ' , 

7) . llstaJenie, żewy:nalazek lub wzór użytko~y lest pracow
niczym wynalazkiem lub wzorem użytkowym, 

8) ustarenie, że zgłoszony i stosowany w jednostce ' gospo
darki uspołecznionej projekt jest projektem racjonaliza-
torskim, ' .. 

9) inne sprawy należące zgOdnIe z przepisami do właści
wości Urzędu Patentowego, ' działającego w ' trybie . po

~ stępowania spornego. 

2. Urząd Patentowy orzeka w sprawach wymienj,onycli 
w ust. , 1 w kolegiach przy współudziale przedstaw'iciell 
związków zawodowy{!h i stowarzyszeń technicznych; 

kurator Generalny Polskiej Rzeczy,pospolitej Ludowej moża 
złożyć rewizję nadzwyczajną. Do rewizji nadzwyczajnej sto
suje się odpowiednio przepisy Kodąksu postępowania cywil-
nego. . . 

Art. 113.. Sprawy, ńie objęte przepisami art. 10~112, 
a dotyczące rozszczeń c,ywiloQprawnych .z · zakresu , spr(jV{. 
wynalazczości, rozstrzygane są w .·trybie , postępowa.nia· sąd;ó~ ' 
we go i arbitrażowego. 

Art. 114. 1. Urząd 'Patentowy prowadzi rejestr patęnto- , 

wy i reJestr praw ochronnych na wz,ory . 'użytkowe, prz~zna~ 
czone do wpisów przewidzianych w ustawie. 

2. Dońiniemy,wa się,' że każdemu jest znana treść Wp~
sów dokonanych w rejestrach. 

3.' Prezes Urzędu Patentowego okr,.eśli zasady ,prowadze: ' , 
nla rejestrów, warunkJi ' i tryb dokónywllUla w nich wpis6w,'c, 
przeglądania rejestrów l otrzymywania z ,nich wyciągów: 

Art. .115. L W związku z -ochroną 'wy'nal;zkow ,'i ;wzoróV;: 
użytk,owych pobierane są opiaty jednorazow,: . ~,ra~; opI~~y 
okresowe, płatne w oznaczonych termrnach· przez cały tżas " 
ochrony. . . 

" <~ • . ~~ 'l ~ :~ " .. ~ 

2. Rada Ministró~określi w roip~rz"l~~enJy,: ,p:" kt,gl;y;m , 
mowa wart. 1, zasady uiszczania i wyso~o.ść, opłat, ,Je,rmiilY 
Ich płatności, a .. takż;e przypadki ' ća~~owi,teg.'ł lu",b. ; ~:~ęśc ~o.'Ye,:; 
gozwolnie.nia 00- tych opłat, jak również zasady odraczania 
terminó~ płatności opłat i za~ady przywracania t~tminów, 

DZIAŁ VIII I: .. 

Przepisy karne. 

Art. 116. 1. Kto przypisuje sobie autórstwo cudzego pro:' 
, ' jektu wynalazczego, . ',,'. ,.' . . ". ' 

Art. 110. 1. Odwołania od decyzji Urzędu Patentowego 1 . " . .' <. • - " , 

l zażalenia na postanowienia tego Urzędu, wymi,enione w podlega karze pozbawLenia woln.ości ,do roku,ogrankże~, 
art. 108, oraz odwołania od decyzji Urzędu Patentowego i za- n\.a wolności albo grzywny. " . ',<;, 
żalenia na postanowienia tego Urzędu, ~d,awane w trybie 2, Tej samej karze podlega, kto w inny ,sposób narusza. " 
określo~m wart. 109, rozpatruje Komisja Odwoławcza przy -prawa twórcy projektu wynalazczego. 
l;-rzędzie Pa'tentowym. Komisja' Odwoławcza orzeka w kole-
giach przy współudziale przedstawicieli \związków zawodo- Art. 117. ' 1. Kto ozn?cza przedmioty nie chronione pa-
wych i stowarzyszeń technicznych. ' tentem lub prawem ochronny.m na wzór użytkowy,napisaIJl,i 

lub rysunkami ma~ącymi wywołać mylne mnieman~e; jakoby" 
2. Rada Ministrów w rozporządzenJiu, o którym ,mowa przedmioty te korzystały z takiej ochrony, 

,w -art. 1: . . . 
_ 1) utworzy KomisJ'ę Odwoławczą oraz określi skład l spo- podlega karze aresztu do 3 miesięcy, ograniczeniawol-

noścido 3 miesięcy albo grzywny do ' 5,000 zł. 
sób . powołan'ia oraz wynagradzania jej członków, . 

2) określi zasady postępowania spornego przed Urzędem 2. Tej samej karze podlega ten, kto przedmioty·, \rymIe-
Patentowym' 'oraz zasady postępowania przed Komisją pione w ust. 1, z wiedzą o mylnym ich oznaczeniu wprawa-
Odwoławczą. ' dza do obrotu handlowego albo do celów obrotu ·handlowego . 

przygotowuje lub przechowuje, albo w ogioszeniach, zawi'a: 
Art, 111. L Przy rozpatrywaniu spraw przez Urząd Pa- domieniach lub w inny sposób 'podaje wiado~ości, mająca 

rentowy w trybie określonym wart. 109 w kolegiach prze- · . wywołać mniemanie, Jakoby tEi przedmioty ' korzystały I 

wodniczą sędziowie wyznaczeni przez Ministra Sprawiedll- ochrony prawne1: 
wości spośród sędziów sądów wojewódzkich mają'cych 5:e- Art. 118. 1. ' Kto przywłaszczając sobie cudze prawo do 
d:lJibę na terenie m,st.. Warszawy. patentu lub do prawa ochronnego na wzór użytkowy zgłasza . 

2. Przy rozpatrywaniu spraw przez Komisję Odwoławczą cudzy ~ynalazek w celu uzyskania patentu lub cudzy wzór, 
przy Urzędzie Patentowym (art. 110) w kolegfachprzewodni- użytkowy w oelu uzyskania prawa ochronnego, 
czą sędziowie wyznaczeni przezPierw'szego Prezesa Sądu podlega karze pozbawienia wolności do ' l,at 2, 'ogranicza: 
Najwyższego spośród sędziów tego Sądu. nia wolności albo grzywny. . 

. Art. 112. Od k.ażdego prawomocnego orzeczenia Urzędu 2. ,Kto w Jnny sposób narusza cudze 'prawo do 'patentu 
. Pate,ntowego i KomisJi Odwoławczej, kończącego postępowa- lub do prawa ochrJnnego, . I 

nie w sprawie, a rążąco naruszającego prawo, Prezes Urzędu podlega karze pozbawienia wolności do roku, ogranicze .. 
Patentowego, ,Pierwszy PrezeS Sądu Najwyższego oraz ,'Pro- rua wolności albo grzywny. 
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DZIAt tX. 

Przepisy przeJśclowe l końcowe. 

Att 119. 1. Pn:episy ustawyd01yczące jednostek gospo
datkf uspołecznionej stosuje się do Jednostek. gospodarki 

, uspołecznionej będących osobami prawnymi, jak równie:!: od
powiednio do państwowych jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobpwości prawnej oraz do organizacji za
~wodowych, śp6łdziekzych,stowBTzyszeń I innych 0Ulaniza
cJispołecznycb w za,kresie ich ,działalności gospodarczej 
i naukowej. 

2. Państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające 

osobowości prawnej wykonują w imieniu Skarbu państwa 

p..rawa wynikające z zakresu ich działalności. 

. Art 120. Mints~er Obrony Narodowej i Minis-terSpraw 
'We,wńętrznych Wydadzą ·w swoim zakresie działania przepisy 
dostosowl1jące p!zepisy wykonawcie, wydane na podstawie 
ustawy d9 ' §truktury podległych lm jednostek. 

Att 121. W iakresie unormowanym W ustawie -do uslug 
ł robót,' wykonywanych ' na necz jednostek gospodarki uspo

' łeczruohej, 'riii!' mają zastosowania przepisy o dostawach, , ro
bolach i usługach ,na rzecz jednostek państwowych.-

Poz. 172 

3) określone wart. 44 ust. 3 skutki wpisu licen.cji do re
. jestru patentowego; 

.() określone wart. 46 ust. 6 I art. 41 zasady przeniesienia 
licencji i subłlcencji przymusowej oraz określone w 
art. 41 ust. 2 i art. 69 ust. 2 zasady przeniesienia prawa 
korzystania z wynalazku i wzoru uzytkow'ego, . 

5) określone wart. 92 zasady oraz tryb przeniesienia prawa 
do patentu lul> patentu oraz przeniesienia prawa do pra
wa ochrąnneg·o lub 'prawa ochronnego, . 

6) określone wart. 93 usL 4 zasady ' ustalania wys.okości 

wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze. 

4. Patenty na wynalazki i prawa z rejestracji wzor6w 
użytkowych uzyskane przed' dniem wejścia w życie ustawy 
przez jednostki gospodarki; usp.ołecznionej na rzecz Państwa, 
przysługują tym jednostkom, które są wymienione w dOkU
mencie patentowym lub świadectwie ochronnym. Do ~-pra w 
tych stosuje się przepisy ustawy. łednakże inne jednostki 
gospodarki uspołecznionej, kt6re najp6żnlej. w ciągu jednego 
roku od dnia wejścia w życie ustawy rozpoczęły stosowanie 
lub przYgotowały wS7:ystkie istotne urządzenia do stosowania -
wynalazku lub wzoru użytkowego, mają prawo ten wynala
zek lub wzór użytkowy bezpłatnie stosować w swoim przed-
6iębi.orstwie . . Do pr.awa tego stosuje się odp-owiednio przepis 
art. 41 ust. 2. 

5. Postępowanie związane ze zgłoszeniem wynalazku 
Art. 122. L Wynagrodzenia za 'pracowniczeprojekty - I wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym oraz postępo

Wynalazcze oraz. za udzielenie pomocy technicznej wolne są , wanie sp-orne, uregulowane wart. 108-111 toczy się od dnia 
od wszelkich podatków ,{ opiat. ~rzepis ten dotyczy także wejścia w życie ustawy według jej przepisów, z wyjątkiem 

. wynagrodzeń za niepracownicze projekty wynalazcze zglo- wszczętego już postępowania w sprawach o ustalenie osoby 
n·one na podstawie art. 89. . twórcy lub współtwórcy pracowllitzego projektuwynalu-' 

2. Zapłata, opłata licencyjna lub ~nna opłata za przenie- czego oraz w sprawach o ustalenie, że za pr.acowniay pró-
jekt wynalazczy przysługuje twórcy projektu wynagrodzen.ie,. lięnieprawa lub ustanowienie prawa korzystania z niepra-

cownkiego wynalazku' lub wzoru użytkowego na rzecz jed- 6 .. Postępowanie w sprawach o wynagrodzenie Ul' pra
nostkigospodarki uspołecznionej .podlega opodatkowaniu cownicze projekty wynalazcze określone wart 105 tody s,ję 
według przepisów o podatku od wynagrodzeń, jak wynagro- od dnia wejścia w życie ustawy według jej przepisów, z wy
dzenia .z twórczości. Jątkiem wszczętego już posfępowani'a w tych sprawach przed 

Art. 123. Ilekroć w ustawie jest mowa o mipistrach, na-
Kom~sją Rozjemczą. . 

Jeży'przez to rozumieć również przewodniczących komisji 7. Osoby, które przed wejściem wżycie ustawy zgłosiły 
i komitetów sprawujących funkcje naczelnych organów ad- Wynalazek w Urzędzie Patentowym, mogą w ciągu . sześciu 
Iliih·istracji ' państwowej oraz kierowników .urzędów central- miesięcy od dnia wejścia jej w życie złożyć wniosek o udzie
.nych. lenie patentu tymczasowego. Przepisu tego nie stosuje się, 

)eżeIi postępowa~ie zostało. zakończone wydaniem ostatecz-
Art. 124. 1. - Prawa w ~ zakresie wynalazk6w, wzorów ner dę-cyzji. 

użytkowych, projektów racjonalizatorskich oraz udoskonaleń 
lqsprawnień technicznych, istniejące. Vi dniu wejścia w ży
,ci.e ustawy, pózostają w mocy. Do praw tych stosuje się prze
~rsy, jakim ~odlegal~ o~e' pr.~ed dniem w.ejś:ia w .życie usta-
wy,. -chyba~e, pr,~eplsy pODlzsze stanowią maczeJ. . 

2. Do cstostinków prawnych " powstałych przed wejściem 
w życie ustawy stosuje się przepisy dótychczasowe, chyba że 
przepisy poni±sze stanowią inaczej. 

3. Skutki zdarzeń prawnych O'cenia się według prze pi
Mw obowiązujących' 'W ' chwili; ; wktórej zdarzenia te na
stąpiły. Jednakże od dnia wejśCia w życie ustawy ocenia się 

_ według jej przepisów: . 

1) ustawowe warunki wyma'gane do uzyskania' patentu 
{ prawa" ochronnego, chyba że postępowanie o udztelenie 
patentu lub prawa ~ochronnegozostało zakończone wy
dąniem ostatecznej decyzji, 

2) określone w 'art 40us1. l obowiązki uprawnionych 'Z pa
'tentu i prawa ochronnego, 

<" 

Art 125. 1. Uchyla się ustawę z dnia 31 maja 1962 r. -
Prawo ' wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156). 

2. Do czasu wydania przepjsów. wykonawczych przewi
dzianych w ustawie pozostają W mocy przepisy_ dotychcza
sowe, wydane na podstawie ustawy określonej w ust. 1. 

3. Do czasu wy'dania przepisów dotyczących ochrony 
wzorów przemysłowych pozostają w' mocy przepisy wydane 
na podstawie art. 142 ustawy określonej w ust. 1. 

Art. 126. · Ustawa wchodzi w życie z dniem 
1913 r. 

stycznia 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 

Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak' / 




