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§ 2. Wyk9nanie
czącemu Głównego

porucza się PrzewodniKomitetu Kultury Fizycznej I Turystyki.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w, życie

rozporządzenia

z dniem

f.

1.stycznia

1973 r.
Prezes Rady Ministrów:

350

P. Jaroszewicz

\

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW

z dnia 11 grudni,a 1972 r.
w sprawie zmiany nazwy

Wyżśzej Szkoły Wycho~ania

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy ' z dnia 5 listopada
19S8r. o szkolnictwie wyżs,zym (Dz. U. z , 1969 r. Nr 4, poz. 31,
i z 1972 ~. Nr 16, poz.' 114) , zarządza się, co następ\lje: '
§ l. Zmienia ' się nazwę Wyższej' Szkoły Wychowania
Fizycznego we: Wrocławlu na Akademię Wychowania Fizyc:;znego we Wrocławiu. ~
•
,

Hzycznego we

Wrocł"!-wiu.

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Przewodniczącemu Głównego

§ 3.
1973 r.

Komitetu Kultury ·Fizycznej i Turi'styki. ,

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem 1 stycznia

Prezes Rady Minist'rów: P. Jaroszewicz

•
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ROZPORZĄDZENIE RADY: MINISTROW

, z dnia 11 grudnia 1972 r.
w sprawie projektów wynalazczych.
Na podstawie art. 1 ust. l,' art. 42 ust. 4, art. SOus~. 2,
art. 60 ust. t art. 70 ust. 4, art. 72 ust. 2, art. 87 ust. 4, art. 93
ust. S, art. 107 ust. l, art. 110 ust. 2,art. 115 ust. 2 ustawy
z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości ' (Dż. U.. Nr 43,poz., 272) zarządza się, co następuje:
DZ I AŁ I
PRZEPISY OGOLNE
;

1. ' 1. , Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
ustawie __ rozumie , się przez to ustawę z dnia 19 paź
dziernika 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. Nr 43, poz. ,272),
a powołane w rozporządJeniu . artykuły , bez bliższego
określenia oznaczają artykuły tej ustawy,
Urzędzie Patentowym - rozumie się przez to 17rząd Patentowy' Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ,
organ~ch nadrzędnych - rozumie. się 'przez to ministr6:W,
komisje i komitety sprawujące funkcje naczelnych organów administracji państwowej. urzędy centralne I 'wydzLały prezydiów . wojewódzkich rad narodowych (miast
wyłączonych z województw), jak również odpowiednie
zarządy organizacji zawodowych, spółdzielczych, stowarzys,zeń i innych organizacji społecznych,
jednostkach upoważnionych - r.ozumie się przez ,to jednostki gospodarki uspołecznionej upoważnione przez Ministra Handlu , Zagranicznego dg dokonywania czynności
związany~hzochFOną wynalazków i wzorów użytko
wych oraz ich udósJ ępnianiem ' za granicą lub do zastę
powania ,w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obywateli
państw obcych oraz zagranicznych' osób 'prawnych w
sprawach związanych z ochroną :wynalazków i wzorów
użytkowych,
'
§

1)

2)
3)

' 4)
'

ef~ktach uzyskanych przez wykonywanie prawa
rozumie sięl przez to efekty tlzyskane ' przez udżielenie licencji, przeniesienie prawa lub dochodzenie przez uprawnione'go rO$zczeń , z powodu nilruszenia patentu lub prawa ochronnego,
6) przeniesieniu prawa
,rozumie się przez tó przeniesienie prawa db patentu lub do prawa ochronne-go oraz
'przeniesieniel patentu lub prawa ochronnego. '

5)

2. Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na uchylone przepisy ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wyna- ,
lazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156) lub Qdsyłają ogólnie do tych
przepisów, stosuje się odpQwiedńio przepisy ustawy oraz
przepisy rozporządzenia.
/
DZIAŁ

II

PROJEKTY WYNALAZCZE W GOSPODARCE
USPOŁECZNIONEJ

Rozdział

, Zadania jednos.tek

gospodar~i uspołecznionej. Służby

wynaIaz<:zoścl.

»0

'l

Brygady racj?nallzator,skle.

§ ' 2. 1.
zadań jednostek gospodarki uspołecznionej ..
w zakresie 'spra'w wynalazczości należy:
1) badanie, na podstawie informacji patentowej" oraz innej
informacji naukówej i technicznej, stanu i kierunków
rozwojowych techniki oraz zakresu 'jej ochrony prawnej
w dziedzinię działalności tych jednostek,
2) porównywanie wł~snych zamierzeń w ' zakresie postępu
technicznego, produkcji i handlu (eks'portu) z uzyskanymi na ' podstawie badań (pkt 1) informacjami oraz ich '
wykorzystywanie w pracach badawczych i rozwojowych, ,

