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§ 2. Wyk9nanie rozporządzenia porucza się Przewodni
czącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej I Turystyki. 
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§ 3. Rozporządzenie wchodzi w, życie z dniem 1.stycznia 
1973 r. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 

350 \ 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 11 grudni,a 1972 r. 

w sprawie zmiany nazwy Wyżśzej Szkoły Wycho~ania Hzycznego we Wrocł"!-wiu. 

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:;z-
nego we Wrocławiu. ~ • , 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Przewodni
czącemu Głównego Komitetu Kultury ·Fizycznej i Turi'styki. , 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1973 r. 

Prezes Rady Minist'rów: P. Jaroszewicz 

• 
351 

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: 
1) 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, 

2) Urzędzie Patentowym - rozumie się przez to 17rząd Pa
tentowy' Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, , 

3) organ~ch nadrzędnych - rozumie. się 'przez to ministr6:W, 
komisje i komitety sprawujące funkcje naczelnych orga
nów administracji państwowej. urzędy centralne I 'wy
dzLały prezydiów . wojewódzkich rad narodowych (miast 
wyłączonych z województw), jak również odpowiednie 
zarządy organizacji zawodowych, spółdzielczych, stowa
rzys,zeń i innych organizacji społecznych, 

' 4) jednostkach upoważnionych - r.ozumie się przez ,to jed
nostki gospodarki uspołecznionej upoważnione przez Mi
nistra Handlu , Zagranicznego dg dokonywania czynności 

' związany~hzochFOną wynalazków i wzorów użytko
wych oraz ich udósJępnianiem ' 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, ' 

5) ef~ktach uzyskanych przez wykonywanie prawa ro-
zumie sięl przez to efekty tlzyskane ' przez udżielenie li
cencji, przeniesienie prawa lub dochodzenie przez upraw
nione'go rO$zczeń , z powodu nilruszenia patentu lub pra
wa ochronnego, 

6) przeniesieniu prawa ,rozumie się przez tó przeniesie-
nie prawa db patentu lub do prawa ochronne-go oraz 
'przeniesieniel patentu lub prawa ochronnego. ' 

2. Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na uchy
lone 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 ' l 

, Zadania jednos.tek gospodar~i uspołecznionej. Służby 
wynaIaz<:zoścl. Brygady racj?nallzator,skle. 

§ ' 2. 1. »0 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 uzyskany
mi na ' podstawie badań (pkt 1) informacjami oraz ich ' 
wykorzystywanie w pracach badawczych i rozwojowych, , 
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'produkcji i handlu (eksportu) w celu stosowania ' przo
_ dujących osiągnięć technicznych i zapobiegania narusza

niu praw osób trzecich, 
',3) rozwijanie inicjatywy wynalazczej pracowników, kiero

wanie tematyczne twórczością wyna~azczą i udzielanie 
pomocy osobóm pracującym nad projektdmi wynalazczy
mi oraz twórcom I realizatorom projektów wynalazczych, 
jak również udzielanie pomocy- klubom techniki i racjp-

i nalizacji, ' 
4) zapewnianie własnyin wynalazkom i wzorom użytko

wym ochrony prawnej w kraju i za granicą oraz ustala
nie ' ewentualnych wypadków naruszenia uzyskanych 
praw, 

5) rea1izacja i stosowanie projektów ' wynalazczych przyję
tych do stg50wania, 

6) _ zapewnia~e ochrony interesów i praw twórców ,pra
cowniczych projektów wynalazczych. 

2. Zadania określone w ust. 1 powinny być wykonywane 
przy wzajemnym współpziałaniu ,wszystkich komórek orga
nizacyjnych jednostek gospodarki uspołecznionef oraz przy 
współpracy ze związkami "'zawodowymi, stowarzyszeńiami 
naukowo-technicznymi, ' klubami t,echniki i racjonalizacji 
i innymi organizacjami społecznymi. 

§ 3. W jednostkach' gospodarki uspołecznionej, w któ
rych uzasadnia to rozmiar zadań w zakresie spraw wynalaz
czości, powinny być ,tworzone komórki 'organizacyjne lub 
stanowiska pracy do spraw wynalazczości (służby Wynalaz-
czości). . 

§ 4. 1. Dla dokonywania projektów wynalażczych lub 
ich realizacji mogą być tworzone w jednostkach gospodarki 
uspołecznionej brygady racjonalizatorśkie. -

.2. Brygadę racjonalizatorską stanowi zespół c'o najmniej 
trzech pracowników j"ednostki gospodarki uspołecznionej. 

3. ' W razie potrzeby w skład brygady racjonalizatorskiej 
mogą ' wchodzić prac0wnicy innych jednostek gospodarki 
uspołecznionej, które powinny umożliwić im uczestniczenie 
w brygadzie. 

, 4. Kierownik jednostki gospodarki uspołecznionej i Jego 
zastępcy mogą wchodzić w skład brygady racjonalizator
skiej za zgodą Jednostki nadrzędnej. ' 

5. Jednostki gospodarki ____ uspołecznionej mogą zawierać 

z członkami brygad racjona'lizatorskich umowy o dokonanie 
projektu wynalazczego, o realizację projektu wynalazczego 
oraz o dokonanie i realizację projektu wynalazczego. 

Rozdział 2 

Prace nad projektami ,wynalazczymI.' Zgłaszanie projektów 
wynalazczych. 

§ 5. 1. Osoby podejmujące w jednostkach gospodarki 
uspołecznionej prace I).ad projek.tami wynalazczymi ' powinny 
zawiadomić o tym swbich zwierzchników lub komórkę orga
nizacyjną (stanOWisko pracy) do spraw wynalazcźości. Za
wiadomienie to jest podstawą do udzielenia im pomocy w 
pracach na~ projektami wynalazc'zymi. ' 

2., Pomoc udzielona osobom pracującym nad projektami 
wynalazczymi polega w szcze§ólności na zapewnieniu: 

l) .informacji patentowej i naukowo-technicznej, 
2) porady fachowej-i pomocy. warsztatowej, . 
3)' potrzebńych surowców, materiałów i narzędzi, 

- ,4) możliwości przeprowadzania badań i prób. ' 

3 . . Jeżeli jednostka gospodarki uspołecznionej nie' moze 
udzielić pomocy we własnym zakr,esie lub w oopowiedńim 
terminie, zwraca się o udzielenie pomocy' do ' innej jednost
ki (instytutu naukowo-badawczego, biura projektów, biura 
konstrukcyjnego, szkoły wyższej itp.), która jest obowiązana 

.do jej udzielenia. Jednostka ' nadrzędna może w uzasadnio
nych wypadkach zwolnić podległą jej jednostkę od tego 
obowiązku i wskazać inną jednostkę jako obowiązaną do 
udzielenia pomocy. ' ' 

§ 6. 1. Kto dokonał pracowniczego' projektu wynalaz
czego, jest obowiąz~y niezwłocznie zgłosić ten projekt w 
jednostce gospodarki uspołecznionej, w której dokonał tego
projektu, oraz jeżeli nie jes.t pracownikiem tej jednostki, za
wiadom}ć o tym jednostkę, w ,której jest ' zatrudniony. 

2. , Zgłoszenie projektu wynalazczego powinno zawierać 
opis projektu, a w razie potrzeby także rysunki, schematy, 
obliczenia i· receptury umożliwiają(,;e zrozumienie istoty tego : 
projektu. Zgłoszenie powinno określać dotychczasowy stan 
tecąniki, wskazywać przewidywane efekty, środki i sposób 
realizacji projektu wynalazczego oraz wymieniać twórcę lub 
współtwórców tego projektu. 

3. Jeżeli ' twórca projektu wynalazczego ze względu na 
swoje kwalifikacje nie może spełnić wymagań określonych 
w ust: 2, jednostka gospodarki uspołecznionej, w której pro
jeKt' ma byt zgłoszony, jest obq\yiązana udzielić mu pomocy 
w zakresie opracowania dokumentacji zgłoszenia , projektu 
wynalazczego oraz uzasadnienia t,echniczno-ekonomicznego 
przydatności projektu. Priepis § 5 ust. 3 stosuje się odpo-
wiednio. ' 

4. W zgłoszeniu projektu wynalazczego twórc!l może 
zaznaczyć, że w jego przekonaniu projekt ma cechy 'wyna-_ 
}azku-lub ,wzoru użytkowego, 

t 7. Jednostka gospodarki u~połec~nionej jest obowig-
zana przyjąć zgłoszenie projektu wynalazczego, zarejestro

Zwać projekt oraz wydać zgłaszającemu pok witowanie zozna
czeniem daty przyjęcia zgłoszenia i jego przedmiotu. 

§ 8., 1. ' Prźepisy dotyczące pracowniczych projektów 
wynalazczych stosuje się ' równLeź doniepracowniczych wy~ 
nalazków i wzorów użytkowych zgłoszonych przez twórcę w 
jednostce gospodarki uspołecznionej . na zasadach pr2lewi
dzianych dla pracowniczych projektów wynalazczych. 

2. W wypad&u określonym in ust. 1 twórca powinien 
podać w zgłoszeniu, czy dokonał zgłoszenia -wynalazku lub 
wzoru użytkowego w ' Urzędzie Patentowym, czy .zostal udzie
lony patent na wynalazek lub prawo ochronne 'na wzc;)r użyt

kowy oraz czy ten wynalazek l!Jb wzór użytkowy jest sto
sowany i w jakim zakresie. 

3. W wypadku okreŚlonym w .ust. 1 tworcy przysługują 
uprawnfenia i ćiążą na nim obowiązki przewidziane dla 
twórców pracowniczych . projektów wynalazczych. 

.. 
Rozdział 3' 

Otena projekt~w wynalazczych. 

§ 9. .1. Jednostka gospodarki uspołecznionej, w której 
został zgłoszony projekt wynalazczy, jest obowiązana- ocenić 
przydatność , projektu dla tej jednostki w terminie dwóch 
miesięcy od dały zgłoszenia projektu. 

2. W . razie konieCzności prz.~prowadzania badań i prób 
jednostka gospodarki uspołecznionej w porozumieniu z 'radą 
zakładową może przedłużyć termin określony w ust. 1. Po
stanowienie w tej sprawie doręcza się twórcy projektu. 



\ 

,ll 
, 

Dziennik Ustaw Nr· '54 ~ 634 - Poz. '351. . 

./ 

3 . . Jędnostka gospodarki uspołecznionej jest obowiązana 
zapewnić twórcy projektu wynalazczego możliwość uczestni
czenia w pracach związanych z oceną przydatności jego pro
jektu. 

'. 4. Przy doko~ywaniu . oceny p~zydatności projektów 
wynalazczych' dających efekty w oziedzinie bezp.ieczeństwa 
i higien'y pracy lub ochrony naturalnego środowiska człow(e
ka powinien brać udział społeczny inspektor pracy oraz 
przedstawiciel służby bezpieczeństwa .. i higieny pracy jed

,nostkl dokonującej oceny projektu lub przedstawiciel pre-
zydium właściwej rady narodo,;ej. . 

§ 10. 1. Jeżeli przydatność projektu wynalazczego budzi 
wątpliwości lub jeżeli powstaje wątpliwość, czy zgłoszony 

projekt jest projektem wynalazczym, jednqstka . dokonująca 
oceny powinna zasięgnąć . opinii komisji wynalazczości. -

2. Komisję " wynalazczości w składzie : przewOdniczący, . 

sekretarz, przedstawiciele właściwYch- komórek technicznych 
ł ekonomicznych (finansowych), rady zakładowej, stowarzy
sz.enia naukowo-technicznego i 'klubu techniki i racjonaliza
cjioraz w razie potrzeby inne osoby powołuje w jednostce 
gospodarki' uspołecznionej kierownik tej jednostki w poro-

. ~ zumieniu z właściwym: orgjłnem samorządu 'robotniczego, 
II jeżeli samorząd robotniczy nie działa, w 'porozumięniu 

z odpowiednią instancją . właściwego związku żawodowego. 

3. ' W komisjach wynalazczości jednostek nadrzędnych 
przedstawicielem związku zawodowego jest delegat zarządu 
okręgowego lub zarządu ylównegp tego związku. Przepis ten 
sto~uje się. odpowiednio do przedstawicieli stowarzyszeń nau'
kowa-technicznych. 

4. Przewodniczący\ komisji wynalazczości jest obowiąza
. ny umożliwić twórcy projektu wynalazczego udział w pracach 

komisji. 
, 5. Członkówie ' komisji wynalazczości i oso.by uczestni

czące w .jej pracach są obowiązani do nieujawniania wszel
kich danych, o których powzięli wiadomość w związku z pra- ~ 
cami komisji. 

. J 

§ 11. 1. Na podstawie oceny . przydatności projektu wy
nalazczego jednostka gospodarki uspołecznionej wydaje de
cyzję w sprawie przyjęcia ' 'projektu do stosowania. '. 

2. Decyzję doręcza. się niezwłocznie twórcy projektu 
wynalazczego z pouczeniem o prawie odwołania się do jed
nostki nadrzędnej: 

3. Odwołanie rozpatruje i decyzję · ~ydaje jednostka 
nadr:tędna, zasięgając opinii komisji wynalazczoŚci powoła
nej przy tej jednostce. 

. § 12.1. Oceny przydatności projektu wynalazczego 
zgłoszonego przez kierownika jednostki gospodarki uspo

. łecznionej, lub jeg6 żastępcę dokonuje i decyiję wydaje jed-
nostka nadrzędna. ~ 

2. Oceny przydatności projektu wynalazczego zgłoszo
negoprzez kierownika jednostki nadrzędnej lub jeg~ zastęp
cę oraz pracownika organu nadrzędnego (ministerstwa) do
konuje i decyzję w sprawie przyjęcia projektu do stosowa-
nia wydaje otg'an ~adrzędny. . "" 

Rozdzfał 4 

Zgłaszanie wynalazków I wzorów ufytkowych W Urzędzie 
. Patentowym. 

.' § 13. 1. Jednostka gospodarki uspołecznionej, zgłasza~ 
.kc wynalazek w Urz:ędzie Patentowym, powinna w podaniu 
złożyć. wniosek o udzie~enie pate~tu 'tymczasowego. 

, 2. 'Wniosek o udzielenie patentu naJeży ' złożyć, Wi razie 
gdy wynalazek jest stosowany lub jeżeii jest to uzasadniojle 
z innych względów. 

_ 3. Jeżeli wyna}azek, na który żostał u~zielon; p~tent 
tymczasowy, został zastosowany po upływie terminu o.kreś--~ 

lonego wart. 26 ust. 3, jednostka gospodarki ' uspołeczn ioąej 
jest obowiązana złożyć wniosek, o przeprowadzenie pełnego 
badania. 

§, 14. t · W razie gdy zgłoszenie wynalazku lub wzoru 
użytkowego w Urzędzie Patentowym zostało uznane prźez 
jednostkę gospo<!arki uspołecznionej za nieuzasadnione ze 
względów gospodarczych (art. 21 ust. 1), decyzję w tej spra- . 
wie wraz 'z uzasadnieniem doręcza się twórcy tego wynalaz':: 
ku lub wzoru użytkowego. . 

2. Jeżeli jednoi5tka gospodarki uspołecznionej ,nię .. zgło
siła wynaTazku , Il.!b wzoru użytkowego w Urzędzie Patento
wym i nie podjęła decyzji określonej w ust. 11 w okresie 

. dwóch miesięcy, od zgłoszenia tego wy-nalazku lub wzoru 
~żytkowego w tej jednostce, twórca może zgłosić go sam w 
Urzędzie Patentowym, zawiadamiając o -tym jednostkę · gbspo- ' 

. daTki uspołecznionej. . .. 

3. Przepisy ust. l i 2 stosuje ~ię . odpowiednio, w razie 
gdy po zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego jednost
ka gospoda~ki u5połecznionej wycofała zgłoszenie . . . 

\ 

§ 15. W razie udzielenia na rzecz jednostki gospodarkL . , 
usp'ołecznionej patentu . lub. prawa ochronnego na ' zgłoszony ' 
przez twórcę w Urzędzie Patentowym pracowniczy wynala
zek lub wzór użytkowy, jednostka ! ta jest obowiązana do 
zwrotu twórcy wydatków poriiesionych przez niego w związ-
ku ze zgłoszeniem ochro,ną . 

Rozqzi'dł 5 

Realizacja projektów wyna1azczych . 

§ Hl. t. Jednostki gosiiodarki us·połecznionejsą ' ob 0- "---' 

wiąźane do opracowywania harmonogramów realizacji ' przy
jętych do stosowania lub poleconych do stosowania przez 
jednostkę nadrzędną lub organ nadrzędny projektów wyna:' 
lazczych. 

2. Jedn~stki podejmujące prace i~iązane z realizacją 
projektów wynalazczych powinny je umieścić w swoich pla
nach oraz zgłosić do innych jednostek, które będą współ

działały przy realizacji tych projektow, w celu zapewnienia 
przez te jednostki w swoich planach środków niezbędp.ych 
do wykonania tych prac. I 

3. Prace związane z realizacją projektów wynalazczych 
mogą być również umieszczone w planach właściwych jed
nostek , na podstawie polecenia ich jednostek nadrzędnych, 

które w swoim zakresie działania są obowiązane do kontroli 
realizacji tych projektów. -

4. W uzasadnio~ych wypadkach plany produkFjne jed
nostek gospodarki uspołecznionej, podejmujących prace 
związane z realizacją projektów wynalazczych, mogą być w _ ' 
obowiązującym trybie zmieniane, jeżeli zakres lub stopień 
pilności tych prac wymagji dokonariia takiej zmiany. 

§ 17. Jednostka realizująca projekt wynalazczy jest obo
wiązana umożliwić twórcy udział w pracach zwią,zanych z ,re
alizacją jego projektu, a gdy' twórca nie jest pracownikiem 
tej jednostki, zawrzeć z nim umowę o uczestniczenie w tych ,..' 
pracach. 



\ 

,) : 

Dziennik Ustaw Nr 54 ~' - 635 Poz. 351 

Rozdział 6 

Rozpowszechnianie informacji o projektach ~ynalazczych. 

§ 18. , 1. Jednostki gospodarki uspołecznionej i ich jed
nostki nadrzędM powinny przekazywaĆ' informacj€ oprojek
t~h wynalazczych, nadających się do stosowania w innych 
jednostkach' gospodarki uspołecznionej, bezpośrednio lub za 

, pośrednictwem Właściwych ośrodków informacji technicznej. 

2. W informacji o projekCie wynalazczym należy podać 
opis tego projektu oraz dane dotyczące przyjęcia projektu 
do stosowari!a, jego realizacji ' lub stosowania w jednostce 
przekaz~jącej ' informację. 

3. Jednostka przękazująca informacje o projeiccie wy-' 
nalazczym moż,e zamieścić w niej upoważnienie do nieod
płatnego stosowania chronionego przez nią wynalazku łub 
'Wzoru użytkowego przez inne jednostki gospodarki uspołecz-

, nionej(licen<:;ja otwarta). ,, ', 
, 

§ 19. 1. Jednostka gospodarki uspołecznionej, któ,rej 
przekazano ' info,rmacje o projektach wynalazczych, powinna 
ą.cenić ' przydatność dłaniej tych projektów. Jeżeli jednostka 
ta ' uzna, że projekt wynalazczy jest dla nieJ przydatny, wy
daje decyzję o przyjęciu projektu do. stosowania. 

2. Jednostka gospodarki uspołecznionej, która w wyniku 
rozpowszechnienia informacji o projektach wynalazczych 
przyjęła projekt do stosowania, jest obowiązana zawiadomić 

"o tym ' twórcę tego projektu oraz właściwą jednostkę gospo-
, darki uspołecznionej. ' 

\ Rozdział 7 

Wynagrodzenia za projekty wynalazcze. 

§ 20. 1. Wysokość wynagrodzenia za pracowniczy pro
jekt wynalazczy ustala się w zależności od efektów uzyska~ 
nychprzezjednostki 'gospodarki uspołecznionej stosujące ten 

, projekt. 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o efektach 
uzyskilnych . przez stosowanie projektu wynalazczego, doty
,czy to również efektów uzyskanych przez wykonywanie 
prawa. 

3. Z wyjątkiem wypaaku, gdy proi@kt został dokonany 
W: ramach umowy o doki>;nanie projektu wynalazczego" pra- .. 
wo do wynagrodzenia nie przysługuje , następującym twór
com projektów ,racjonalizatorskich zatrudnionych VI jednost
kach gospodarki uspołecznionej: 

1) kierownikom jednostek gospodarki uspołecznionej i ich 
zastępcom, jeżeli przedmiot dókonanego projektu leży 

w zakresie działalności tych jednostek, 

2) pracownikom wykonującym prace naukowo-badawcze 
i ,rozwojowe, jeżeli przedmiot dokonanego projektu ra- ' 
cjonalizatorskiego objęty jest planem przydzielony'm do 
wykonania komórce organizacyjnęj, W której pracowni., 
ey ci są ' zatrudnieni, 

3J pr.acownikom inżynieryjno-technicznym 1 mnym równo
rzędnym, jeżeli projekt r.acjonalizatorski został doko
nany w wyniku wykonania polecenia ,służbowego. 

§-'21. 1. Za projekty wynalazcze, których stosowanie 
przynosi ' efekty ekonomiczne, wynagrodzenie, twórcy ustala 
się w zależności od wielkośći tycheJektów, które mogą być 
również określone w sposób przYl:JHżony lub szacunkowy. 

2. Tabela wysokości wynagwdzeńza pracownicze pro
Jekty, wynalazc7!e przynoszące .efekty, ekonomiczrte slanowi 
zalącznik nr .ido rozporządzenia. 

3. Za projekty wynalazcze, , których , stosowanie ,przy
nosi efekty inne niż 'ekonomiczne, wynagrodzenie twórcy 
ustala się w sposób szaCunkowy: 

4. Za projekty wynalazcze, których stosowanie przynosi 
efekty w dziedzinie bezpieczeństwa i· higieny' pracy lub 
ochrony naturalnego' środowiska człowieka, wynagrodzenie 
szacunkowe twórcy ustala się w zależności od przewidywa
nego osiągnięcia stopnia ' poprawy warulJków higienicznych 
t ~taJ1u bezpieczeństwa pracy w warunkach, w których zda
rzają się nieszczęśliwe wypadki i choroby zawodowe, lub 
osiągnięcia stopnia poprawy ochrony natu~alnegośrodowiska 
człowieka. Ustalenie tego wynagrodzenia następuje przy 
współudziale spoleczn~o inspektora ' pracy oraz przedstawi
,ciela służby bezpieczeństwa i higieny pracy jednostki ustala~ 
jącej wynagrodzenie lub przedstawiciela prezydium wlaści7 

. wej rady narodowej. , ' \ 

5. Za projekty wynalazcze, których stosowanie przynosi 
efekty wdz-iedzinie ' obrony lub bezpieczeństwa Państwa, wy
nagrodzenie szacunkowe twórcy ustala i wypłaca wł~śtiwa 
jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej lub spraw 
wewnę,trznych . . Przepisy § 24 ust. 2-4 slosuje się odpo
wlednio. 

6. Za projekty wynalazcze, których stosowanie przynosi 
jednocześnie efekty ekonomiczne, efekty w ,dziedzinie bez
pieczeństwa i h~gieny pracy lub ochrony naturalnego środo
wiska człowieka lub też efekty W dziedzil}ie obrony lub bez
pieczeństwa, Państwa, łączną kwotę ,wynagrodzenia twórcy 
stanowi suma wynagrodzeń ustalonych na podstawie ust. 1, 
4 i 5. 

§ 22. 1. Łączna kwota wynagrodzenia twórcy za pra
cQwniczy projekt wynalazczy, wypłacanego, z tytułu stoso-' 
wania projektu w jednej lub więcej jednostkacb gospodarki 
uspołecznionej za. jeden rok lub więcej lat stosowania pro
jektu wynosi: 

1) za wynalazek. • • • ol2:000 -zł do 500.000 zl, 
2) za wzór użytkowy • - . od 2.000 zł do 250,000 zł, 

3) za projekt racjonalizatorsKi od 500 zł do 150.000 zł. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za pracowniczy projekt 
wynalazczy" ustalone na podstawie umowy zawartej między 
twórcą a jednostką gospodarki uspołeczrńonej (art. 93 ust. 4), 
nie może przekraczać Q.órnych wysokoś,ci kwot określonych 
w ust. 1. . 

3. Wynagrodzenie twórcy ule~a podwyższeniu o 20% w 
razie dokonania projektu w ramach umowy o dokonanie 
Projektu wynalazczego; wynagrodzenie to nie może prze- -
kraczać górnych wysokośCi kwot określonych w ~ ust. 1. . 

§ 23. 1. Za .projekty wynalazcze, mające poważne zna
czenie ' dla gospodarki narodowej, wynagrodzenie twórcy. 
ustalone' na po9.stawie § 21 właściwa jednqstka nadrzędna 
może podwyższyć do 3000!o. W ' tych wypadkach wynagrodze
nie nie może przekraczać zwiększonych dwukrotnie górnych • 
wysok9ści k wót określonych w§ 22 ust. 1. . 

, 2. ' Za projekty wynalazcze, ograniczające .lub eliminu-, 
jące import bądż uruchamiające J'ubrozszerzające produkcję 
eksportową, wynagrodzertieustalone na podstawie§ 21 właś

ciwy organ nadrzędny, po zasięgnięciu opinii Ministra Han
dlu Zagranicznego, może podwyższyć odpowiednio do uzy
sł\anych w gospodarce narodowej Korzyści, jednak m~ksYn;al
nie do kwoty 1.000.000 ,zł. W tym wypadku przepISU § 22 
ust. 1 nie slosujesię. 

3. Jeżel1 pracowniczy wynalazek posiada , szczęgplne 
znaczenie dla jednostki gospodarki uspołecznionej luh jeże

, li nie ma możliwości stosowania go wpetnyt;:h rozmiarach 

.,-,. 1/ 



j 

Dziennik Ustaw Nr 54 - 636 -

w ciągu pie~wszych 5 lat stosowania, okres wypłaty wyna" 
grodzenia może byc przedłużony za zgodą jednostki nad
rzędnej do dalszych 5 ląt, z tym że wynagrodzenie ustalone 
na podstawie § 21 w przedłużonym, okresie ulega narasta
jącemu zmniejszeniu g 100/0 z upływem każdego kolejnego 
roku stosowania wynalazku. ...-

f --." 

4. Jeżeli w wyniku stosowani_a ,projektu wynalazczego 
- została wprow9dzona nowa norma pracy, twÓrcy projektu 
,przysługuje dodatkowo ' prawo do jednorazowego wyn~ro
dzenia (wyrównania) w wysokośd dziesięciokrotne f kwoty 
stanowiącej różnicę między Jego miesięcznym zarobkiem 
wynikającym ze stosowania poprzedniej normy a zarobkiem 

, wynik'ającym z zastosowania nowej normy. Wynagrodzenie 
to (wyrównanie) wypłaca się w ciągu jednego miesiąca od 

. dnia wprowadzenia nowej normy. 

§ 24. 1. Za , projekt wynalazczy ,stosowany w każdej 
następnej jednostce gospodarki uspołecznionej twórcy przy
s~uguje dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 300/0 wyna
grodzenia ustalonego na' podstawie § 21 ust. 1, a 1000/0 wy
nagrodzenia ustalonego na podstawie § 21 ust. 4 pod warun- ' 
kiem, że wynalazek lub wzórużytko'wy zostanie zastosowa-

," ny w następnych jednostkach w ciągu ' 5 lat od , dnia- jego za
' siosow~nia w pierwszej jednos,tce, a projekt racjonalizator
ski nie . później niż w ciągu) lat od dnia jego zastosowania 
w . pierwsze~ jednostce. Wynagrodzenie to nie może jednak 
wynieśc mniej niż 500 zł. 

- 2. Jednostki określone w ust. 1 ustalają wynagrodzenie 
przysługujące twórcy ' projektu wynalazczego i przekazują 

je do jednostki gospodarki uspołecznionej, w której projekt 
ten został zgłoszony, 'a w razie zastosowania opatentowanego 
wynalazku lub chronionego wzoru użytkowego do jednostki 
uprawnionej z, patentu lub prawa ochronnego. 

3. Jednostka, do której przekazano wyp.agrbdzenie, pro
wadzI ' ewidencję dokonanych. na rzecz twórcy 'wypłat wyna
grodzeń i w razie osiągnięcia' górnej granicy wynagrodzenia, 
przewidzianej w § 22 ust. l, wstrzymuje dalsze wypłaty, 

a otrzymane kwoty przekraczające górną gninicę zwiększają 
jej wynik finansowy. ' 

4. Jednostka, o której mowa w ust. 3" jest obowiązana 
do ,dochodzenia wynagrodzen{a o~reśl~ńego w ust. 1. 

5. Jeżeli produkcja, w której stosuje się projekt wyna
lazczy, zostanie zaniechana oraz przeniesiona i podjęta w in
nej jednostce gospodarki uspołecznionej, to podjęcie w niej 
tej produkcji traktuje się jako stosowanie ' prqjektu w pierw
szej' jednostce. Jeżeli projekt wynalazczy stosowany jest w 
jednej lub więcej jednostkach gospodarki uspołecznjonej, 'a 
jednostka, która Wypłacała wynagrodzenie twórcy według 
stawęk przewidzianych dla pierwszej jednostki, zaniechała 

produkcji, wówc~as jednostka nadrzędna - -na podstawie 
wniosku twórcy - wyznacza jedną z pozostałych jednostek 

, doprzejęcfa obowiązków i uprawnień pierwszej 'jednostki, 
z zachowaniem przepisów ust. 1-4. 

_ 6. Jeżeli przyjęty do stosowania projekt wynalazczy, do
tyczy wyrobu wytwar,zal}ego, następnie ,w innej jednostce 
gospodarki uspołecznionej, zbywającej ten wyrób i będącej 
pierwszą jednostką stosują~ą w ten sposób projekt wynalaz
czy, jednostkę ' tę uważa się za pierwszą stosującą ten pro
jekt. 

§' 25. t. " O uśtaleniu -ryczałtowego wynagrodzenia twór- , 
cy projektu _wytlalazczego ,(art. 93 ust:- 4), wynagrodzenia 

_ ustalonego na pod,stawie efektów obliczonych w sposób przy
bliżony lub ' szacunkowy oraz wynagrodzenia ' szacunkowego 
przekraczającego 150.000 zł ' zawiadamia się jednostkę nad
Jzędną. 

2. Wynagrodzenie za projekty wynalazcze zgłoszone' 

przez kie'rownika jednostki, gospodarki uspołec~pionej i jego ' ' .,; 
zę.stęp~ę zatwierdza jednostka nadrzędna, ' a ,zgłoszone przez 
kierownika jednostki nadrzędnej, ' jego zastępców lub pra
cownika or..ganunadrżędnego '(ministerstwa) zatwierdza właś-
ciłVY organ nadrzędny. " 

" 

§ 26.1. Wynagrodzenie twórcy , projek~u wynalazczego 
ustalone na- podstawie § 21 wypłaca się w , następujących 
terminach : ' 
, 1) wyn?grodzenie przypadające jednej osooie do 8"000 zł, 

_ 2) 

a w razie urnowy o ' dokonanie projektu , wyn~lazczego .. , 
do 12.000 zł, wypłaca się w ciągu jednego miesiąca od . 
dnia zastosowania projektu lub zatwierdzenia harmono
gramu jego realizacji, 
wynagrodzenie przypadające jednej osobie powyze] 
8.000 zł, a w razie urnowy o dokonanie projektu wyna
lazczego, powyżej 12.000 zł" wypłaca się twón:y w wyso- , r 

kości 500/0, lecz nie mniej niż 8.000 zł, a w razie 'urnowy ' 
, o 'dokonanie projekt)lwynalazczego nie , mmeJ niż 
12.000 zł, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca , ód dnia 
zastosowania projektu lub za·twierdzenia harmonogramu 'l" 

jego realizacji; pozostałą częśc wynagrodzenia wypłaca 
się najpóźniej w ciągu q,wóch miesięcy od dnia zakoń
czeniapierwszego roku stosowania projektu, 

3) w razie stosowania projektu przez' okres krótszy 'niż 

,12 miesięcy, wynagrodzenie wypłaca się za o'kres fak
tycznego stosowania projektu, w ciągu dwóch miesięcy 
od dnia zakończenia stosowania projektu. 

2. Jeżeli po dwuletnim stosowaniu wzoru ' użytkowęgo 
lub projektu racjonalizatorskiego i obliczeniu faktycznie naj
wyższych uzyskanych efektów okaże się, że wyp~acone .'yvy
nagrodzenie według przepisu ust. 1 pkt l i 2 jest .za niskie, 
należy je odpowiednio wyrówI}ac. ' 

3. Wynagrodzenie za pierwszy rok stosowania wvna
lazku wypłac,a się według zasad określonych w uS.t. l i2, II" ,' 

za każdy następny rok stosowania' - w terminie dwóch' mie- ', 
sięcy od zakończenia roku. ,_ 

4. , Jeżeli wynagrodzenie z,a projekt wynalazczy nie zo
sl'anie wypłacone w terminie, twórcy . projektu przysługuje 
prawo do ustawowych odsetek za zwłokę w w'ysokośći - 80/0- l.~ 

, w stosunku rocznylP, chyba , że jednostka gospodarki uspo:: 
łecznionej zobowiązana do wypłaty wykaże brę.k winy. ' 

§ 27. 1. Wynagrodzeńie tymczasowe, o którym mowa w 
art. 99, wypłaca , twórcy projektu wynalazczego właściwa 

jednostka nadrzędna lub jednostka gospodarki uspołecznio

nej wskazana przez tę jednostkę . 

2. Wynagrodzenie, dodatkowe, 0 _ którym mowa ' w 
art. 100, w wysokości 100/0 pełnej kwoty naleinej z tytułu 
wykonywania prawa uzyskanego za granicą, wypłaca twór

, cy w waluCie zagranicznej, ' w której , uzyskano płatnośc"jed
nostka dokonująca ~zynności związanych z , wy,konywaniem '" 
tego prawa za granicą. 

3. Jeżeli na żądanie ,jednostki gospodarki uspołeczriiońej 
zai~teresowanej stoso~anrem wynalazku lub wzoru użytko
wego, jej jednostki nadrzędnej lub organu ' nadrzędnego nie 
zostało wykonane prawo uzyskane za granicą ze względu na 
inferes , polskiego eksportu, wynagrodzenie dodatkowe usta~' 
lon e przez właśćiwy organ nadrzędny w porozumieniu z Mi
nistrem Handlu Zagranicznego ,w oparciu o spodziewane 
efekty ekonomiczne wedł,ug zasad wynagradzania' ża ' pra
cownicze , projekty ~nalazcze, wypłaca twórcy . jednostka 
gospodarKi uspołecznionej zainteresowana stosowaniem wy
nalazku lub wzoru, użytkowego. 100/0 tego '"'Ynagrodzenia 
wypłaca się wwaluciezagrankznej, w której uzyskano ' pła~-

/ 
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n~ść, j~dnakże kwota wypłacona w walucie zagranicznej nie 
może przekraczać 10% wpływu dewizowego uzyskanego z ty-
tułu eksportu wyrobów. " 

4. Jeżeli na żądanie jednostki gospodarki uspołecznionei 
,zainteresowanej stosowaniem wynalazku lub wżoru użytko

wego, jej jednostki nadrzędnej lub organu nadrzędnego, nie 
zostało wykonane prawo uzyskane za, granicą z~ względów 
pqlityki handlowej, wynagródzenie dodatkowe ustaJonesza
cuokowo przez właściwy , organ nadrzędny w porozumieniu 
z Ministrem Handlu Zagranicznego wypłaca jednostka zain
teresowan~ stosowaniem wynalazku lub ,wzoru użytkowego. 

, 
5. Przepisy ust. 2-4 sŁosuje się odpowiednio, do odpłat

nego udostępnienia za , granicą projektów wynalazczych nie 
chronionych za granicą. 

6. Wynagrodzenie odrębne, o którym mowa wart. 101, 
wypłaca jednostka gospodarki uspołeczniÓnej, która przyjęła 
projekt wynalazczy do stosowania, w terminie dwóch mie
sięcy od daty przyjęcIa dokumentacji przydatnej do stoso
wania tego projektu. Jednostka ta w tym terminie jest obo
wi'ązana również dokonać zwrotu udokumentowanych wy
datków poriiesionych przez twórcę przy opracowywaniu i re
alizacji projektu wynalazczego, w tym kosztów badań, prób, 
modeli i prototypów potrzebnych do dokonania oceny przy
datności tego projektu. Jeżeli łączna wypłata prowadziłaby 

jednak do ' opóźnienia, zwrOt kosztów może być dokonany 
oddzi~lllie. 

§ 28.1. Osobom, które na podstawie umowy zawartej 
z jednostką ,gospodark,i uspołeczniOI').ejudzieliły pomocy' oso
bom pracującym nad projektami wynalażczymi lub twórcom 
projektów wyńalazczyth, wynagrodzenie wypłaca się według 
zasad wynagrodzenia za prac,e zlecone lub za pracę w go-
dzinach' nadliczbo$ych. ' , ' '" 

2, Osabom, które współdziałały przy reaiizacji pracowni
czego projektu wynalazczego lub przyczyniły się do przy
spieszenia jego zastosowania, jednostka gospodarki uspo
łecznionej przyznaje i wypłaca nagrody w łacznej wysokości 
do 500/0 . wynagrodzenia przysługującego za taki projekt wy
nalazczy za 'pierwszy rok stosowania tego proJektu. 

DZIAŁ III 

UMOWY W ZAKRESIE PROJEKTOW WYNALAZCZYCH 

Rozdział 1 

Umo,wa o stosowanIe projektu wynalazczego: 

§ 29. L Jednostka gospodarki uspółećznionejupraw-
, niona z patentu lub prawa ochronnego nie może odmówić 
zawarcia '. z inną jednostką ,gospoda,rki uspołecznionej umowy 
o stosowanie projektu wynatazczego, chyba że jest to ,uza
sadnione ze względów gospodarczych. Odmowa jest niedo
puszczalna, 'w razie gdy wynalazek lub wzór użytkowy zo
stał powołany w Polskiej Normie. 

2. Umowa - o stosowanie" projektu wynalazczego powin" 
na określać w szczególności: 

1) projekty wynalazcze i doświadczenia techniczno-organi
zacyjne dotyczące tych projektów, stanowiące przedmiot 
umowy, 

2) dane dofyczące patentów i praw ochronnych przysługu
jących licencjodawcy lub dokonanych przez niego zgło
szeń wynalazków i wzorów użytkowych, związane 

z przedmiotem umowy, 
,3} rodzaj licencji (licencja wyłączna, niewyłączna, pełna, 

niepełna), 

4) okres, na jaki zawarto umowę, 
5) wys?kOŚĆ i terminy uiszczania opłat licencyjnych, , 
6) zakres po~ocy udzielanej przez Jicencjod~wcę licencjo

biorcy przy reałizacji projektu wynalazczego (dostarczę
nie dokumentacji technjcznej, konsultacja, szkolenie pra
cowników, nadzór nad uruchoinieniem urządzeń ' wytwo
rzonych według projektu wynalazczego, dostawa i mon-
taż urządzeń itp.), ' , 

7) zakres gwarancji sprawności tęchnicznejprojektu wy~ 

,nalazczego, 
8) zasady współpracy nad udoskonalaniem projektu wyna. 

lazczego i wymiany doświadczeń techniczno-organizacyj
nych, 

3. Osobom; które przyczyniły się do rozpowszechnienia 
pracowniczego projektu wynalazczego, współdziałając w na
stępnej jednostce gospodarki uspołecznionej przy jego reali- ~ 

zacji łub przyspieszeniu zastosowania, jednostka t,a przyznaje 

'9) zasady odpowiedzialności w razie niewykonania lub nie
należytego wykonania , całości lub części umowy przez 
jedną ze stron. 

§ 30~ 1. Wysokość opłaty ' licencyjnej ustala s~ę " w za
leżności od: 

i wypłaca nagrody w łącznej. wysokości do 200% wynagro-
'. dzenia przysługującego za taki projekt wynalazczy za pierw

szy rok stosowania projektu w tej jednostce. 

4. Twórcom ' projektów racjonalizaton~kich, któiym na 
podstawie§ 20 ust. 3 pie przysługuje prawo do wynagrodze
nia, jednostka gospodarki uspołecznionej stosująca projek~ 

może przyznae i wypłacić nagrody w wysokości do 30010 wy
nagrOdzenia przysługującego za taki projekt racjonalizator
ski w tej jednostce. 

5. Ustalenia wysokości ' i podziału nagród, o ,których 
_ mowa w -ust. 2-4: dokonuje jednostka gospodarki uspołecz

nionej w porozumieniu z radą zakładową. Kierownikowi jed
nostki gOspodarki uspołecznionej i jego zastępcom nagrody 
przyznaje .jednostka, nadrzędna, ,a kierownikowi jednostki 

\ , nadrzędnej, jeg'ó zastępcy orażPracow"nikom , organu nad
I rzędnego (ministerstwa) nagrody przyznaje właściwy organ 
nadrzędny. " 

6. Do osób wymienionych w ust. 2 i 3 stosuje się od-, 
'powiednióprzepis §23 ust 4. ' 

1) wartości technicznej ekonomicznej projektu wyn~laz~ 
czego, 

, 2) wartości technicznej i ekonomicznej doświadczeń te<::h- , 
niczno-orgimizacyjnych dotyczących tego projek,tu wy
nalazczego, ' 

3) rodzaju licencji, 
4) zakresu gwarancji sprawności technicznej- projektu wy

nalazczego, 
5) pomocy udzielanej przy realizacji projektu wynalaz

czego, 
6) innych istotnych okoliczności , określonych w umowie. , 

2. W razie udzieleriia licencji niewyłącznej górna wyso- ' 
kość 'opiaty licencyjnej nie może przekraczać 20°/'0 efektów 
ekonomicznych uzyskanych przez licencjobiorcę w pierw
szym roku stosowania wynalazku .lub wzoru uzytkowego. Za. 
następne laŁa stosowania opłata w okresie umowy ulegą 
zmniejszeniu 03010' roq;nie. Począwszy ' od szóstego roku sto
sowania oplatanie może przekraczać 3010 efektów ekoiloI1)icz
nyth uzyskanych przez licencjobiorcę. 
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3. W razie udzielenia lic.encji wyłącznej górna wyso
kość , opłaty licencyjnej ńiemoże przekraczać 50010 efektów 
ekonomicznych uzyskanych przez licencjobiorcę w pierwszym 
roku stosowania wynalazku lub wzor1J użytkowego. Za na
stępne lata stosowania opłata w okresie umowy ulega 
zmniejszeniu o lQOfo z , upływem każdego kolejnego rolvu.Po
cząwszy od szóstego_ roku stosowania opłata nie może prze
kraczać 'SOfo efektów ekonomicznych uzyskanych przez li
cencjobiorcę, 

4. Ustalona ,w ust. 2 i 3 górna wysokość opłaty licen
cyjnej może mieć ,zastosowanie jedynie w wypadku, gdy 
licencjodawca udziela licencjobiorcy gwarancji sprawności 

technicznej projektu wynalazczego; udostępnia doświadcże
nia techniczno-organizacyjne lub udziela 'pomocy w realiza
<;ji proj~ktu wynalazczego. 

5. Strony powinny określić w umowie początek pierw
szego ' I;ocznego okresu 'obliczeniowego. W braku porozumie'- ' 
nia co do terminów uiszczania opłaty licencyjnej, licencjo
biorca jest obowiązany do jej uiszczenia najp<?żniej w ter
minie dwóch miesięcy po zakończęniu każdego roku oblicze
niowego. 

, 6. Nca żądanie licencjodawcy licencjobiorca przedstawi , 
na piśmiebiIans efektów ekonomicznych uzyskanych w każ
dym roku obliczeniowym. -

, § 31. W razie umowy ' o udostępnienie nie chronionego 
projektu wynaJazczego, stanowiącego tajemnicę jednostki 
gospodarki uspołecznionej, jedriostka, której projekt udostęp- , 
niono, jest obowiązana do przecjsięwzięcia niezbędnych środ
,ków mających ,na celu z,achowanie stanu tajemnicy w cźa
sie 'trwania umowy i po jej wygaśnięciu. Dalsze udostępnie
nie tego projektu wymaga zgody jednostki udostępniającej, 
nie dotyczy to ' jednak okresu po ustaniu stanu tajemnicy.~ 
Przepisy §§ ' 29 i 30 stosuje się odpowiednie. 

§ 32. 1. Umowa 9 stosowanie projektu wynalazczego 
wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnię'cia patentu lub prawa 
ochronnego oraz ustania stanu tajemnicy nie chronionego 
projektu w.ynąlazczego, stanowiącego tajem~icę jednostki 
gospodarki uspołecznionej. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się , odpowiednio w razie unie
ważnienia albo odmowy udzielenia patentu lub pra:wa ochron
nego. 

Rozdział 2 

Umowa o przeniesienie prawa. 

§. 33.1. Zawarcie J.unowy 'o przeniesienie prawa między 
jednosfkami gospodarki uspołecznipnej mOże · nastąpić w wy
padkacłl gospodarczo uzasadnionych. Przez tę umowę upraw- , 
nionel jednostka gospodaIki uspołecznionej (zbywca) zobo
wiązuje się przenieść prawo na rzecz'innej jednostki gospo-

-parki uspołecznionej Jnabywca), która zobowiązuje się uiścić 
' zapłatę', chyba ·że strony ustalą inaczej. 

2. Przeniesienie prawa przysługującego państwowej jed
nostce organizacyjnej na rzecz jednostki nie 'będącej pań

'stwową : jednostką organizacyjną wymaga zgody jednostki! 
nadrzędnej.. ' 

3. Umowy o przeniesienie prawa powinny określać w 
szczególności : J, 

l) prawo stanowiące przedmiot umowy, 
2) wysokość . zap~aty oraz Łe.rmin jej uiszczenia, 
3) datę przejścia prawa. 

§ ~4. 1. Wysokość zapłaty ustala się w zależności od 
wa.rtości 'technicznej i ekonomicznej wynalazku lub ·wzoru 
użytkowego oraz innych istotnych okoliczności określonych 
yv umowie. , 

- , 

2. Umowa o przeniesienie prawa może określać; że usta· 
lenie zapłaty or,!~ tE~!minów jej uisżczenia nastąpi na pod· 
stawie przepisów § 30. W tym wypadku w braku odmien· 
nego porozumienia stron , przyjmuje się, że ustalenie zapłaty 
nastąpi na podstawie zasad wiaściwych dla ustalania gó\nej j 
wysokości opłaty iicencyjnej' z tytułu udzielenia na okre s . ~ 
trzyletni licencji wyłącznej (§ 30 ust. 3). ' ' 

3. Strony mogą odpowiedn~o żmienić, lub .·uzupełnić za-, 'j 

sady ustalania wysokości zapłaty określone w ust. 2 albo też 
. za zgodą jednostki ncidrzędnej nad nabywcą ustalić wysokoŚĆ 
zapłaty na innych zasadach. 

4. W razie gdy żbywca udziela ' nabywcy pomocy przy 
realizacji wyn'alazku h,Ib wzoru użytkowego, strony mogą 
uzgodnić dodatkowo wynagrodzenie za udzielenie ~ tej pO_o 
mocy. 

§ 35. 1. W razie unieważnienia patentu . lub , prawa 
ochronnego nabywc~ ma prawó do otrzymania zwrotu wnie· 
sionej zapłaty oraz do odszkodowania na zasadach ogólnych. 
Zbywca może jednak potrącić sobie korzyści, jakie nabywca 
uzyskał przez korzystanie -z wynalazku lub wzoru użytkowe· 
go przed unieważnieniem patentu lub prawa ochronnego; 
jeżeli korzyści te są wyższe od ' zapłaty i dochodzonego' od· 
szkodowania. odpowiedzialność zbywcy ulega wY,łączeniu. ' 

. 2. Ograniczenie l,ub wyłączenie odpowiedzialng$cL prze· 
widziane w ust~ , l nie dotyczy zbywcy, który dopuścił się 
rażącego niedbalstwa. 

3. W braku odmiennego porozumienia stron zbywca pra
wa do patentu lub do prawa ochronnego nie ponosi odpo· 
wiedzialności, gdy na zgloszpny w Urźędzie Patentowym wy
nalazek lub ' wzór użytkowy nie zostanie udzielony patent 
lub prawo ochronne; odpowiada jednakże , wobec ńabywcy, 
jeżeli korzystanie z wynalazku lub wzoru użytkowego naru· 
sza prawa osób trze<:ich. 

Rozdział 3 

Postanowhmia wspólne. 

§ 36. Do umów. o stosowanie projektu wynalazczego lub 
o przeniesienie prawa w '. sprawach ' nie uregulowanych w 
rozporządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy prawa cy· 
wilnego, w szczególności przepisy art., 397-404 Kodeksu ' cy· 
wilnego. 

§ 37. 1. Jeżeli jednostka gospodarki uspołecznionej, - od~ 
mawiając przyjęcia projektu wynalazczego ze względu'- na , 
jego nieprzydatność dla tej jednostki lub nie przyjmując go 
do pełnego stosowania, stwierdzi, że prąjekt może być stoso· ... 
wany w ip.nych jednostkach gospodarki uspołecznionej, po
winna powiadomić te jednostki IU,b złożyć im ofertę zawarcia 
umowy o stosówanie projektu wynalazczego jart. 87) lub 
umowy o przeniesienie pra\v-a (art. 42) .. O złożeniu oferty 
i Zawarciu umowy zawiadamia się twórcę projektu wyna· ~ 

lazczego. 
2. Jednostka gospodarki uspołecznionej, której złożon9 

ofertę zawarcia umowy określoną w ust. 1, jest obowiązana 
ocenić przydatność projektu wynalazczego ,dla tej jednośtki .. 
Zawarcie tej umowy uważa się za przyjęcie projektu do sto· 
sowaniaw , jednostkach gospodarki uspołecznionej, !c1óre za· 
warły umowę. 

§ 38. t: Jednostki gospodarki uspołeczQionej mogą za· 
wierać z obywatelami polskimi i polskimi .osobami ,prawny· 
mi, nie będącymi jednostkami gospodarki uspołecznionej, 
umowy o przeniesienie prawa na rzecz tych jednostek , lub 
umowy licencyjne tylko na zasadach przewidzianych dla 

"ustalania wysokości wynagrodzenia za pracownicze prójekty 
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wynalazcze. Zapłata lub oplata licencyjna mOŻe być zwięk
szóna, o równowartość uzasadnionych kosztów związanych 

. z dokonaniem wynalazku lub wzoru użytkowego; ich zgło-

. ~ szeniem w Urzędzie Patentowym oraz ochroną. ' 

2. Za zgodą jednostki nadrzędnej strony mogą ustalić 

zapłatę lub opłatę licencyjną na zasadach innych niż okr:e
ślone w ust. 1. 

DZ1 AŁ IV 

STOSUNKI Z ZĄGRANICĄ 
.W ZAKRESIE PRDJEKTOW WYNALAZCZYCH 

Rozdział 1 

, , Zgłaszanie wynalazków i wzorów użytkowych za granicą. 
Wykonywanie uzyskanych praw. 

§ 39. 1. W wypadkach gqspodarczó' uzasadnionych wy
nalazcrk lub ' wzór. użytkowy powinien być zgłoszony do 
ochrony za . granicą. · Celowość zgłos7;enia wynalazkuJlub wżo

.. ru użytkowego ' do ochrony za · granicą istnieje wówczas, gdy 
można się spoaziewać sprzedaży wyrobów wytworzonych 
przez stosowanie te9<;> " wynalazku lub wzoru u'żytkowego, 
udzielenia lice:ncji l~bprzeniesienia praWa lub gdy istnieją 
inne uzasadnione powody .. 

.. 2. Jednostka go~podafki uspołecznionej, w której został 
, zgłoszony wynalazek lub ' wzór użytkowy, jest obowiązana 
zbadać celówosć zgłoszenia tego wynalazku lub wzor:u użyto' 

;ko~ego zagranicą, zasięgając w tym celu opinii właściwego 
pr:żedrniotowo przedsiębiorstwa handlu' zagranicznego. Wnio
sek o zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytk<;>wego za grani

' c,ą może także' złożyćW tej jednostce twórca tego wyna-
lazku)ub wzoru użytkowego. 

3. O decyzji w ,sprawie zgł<.)szenia wynalazku lub wzo
ru użytkowego za granicą jednostka gospodarkiuspołecznio
nej zawiądamia swoją Jectnostkęnadrzędną. Decyzję tę , do
ręcza .się JcJwniez twórcy wynalazk~ lub wZOrU użytkowego. 

4. Jeżeli zapewnienie ochrony wynalazku lub . wzoru 
użytkowego le~y w interesie gospodarki narodowej, właści

wa -jednostka nadrzędna lub organ nadrzędny . może polecić 

jednostce gospodarki uspołecznionej zgioszenie tego wyna-
lazku lub wz'Oru użytkowego ia granicą. ,,' 

§ 40 . . 1. Jeżelizgloszenia za granicą zamierza dokonać 
·twórta < niepracowrticzegówyrtalilzku lub wzoru użytkowego 
'l:ilbójego <~astępca prawny, jest on obowiązańy zasięgnąć 
-opin.ii właściwego przedsiębiorstwa handlu zagranicznego 
ora~ właściw~j ze względu na przedmiotwynala.zku lub wzo
ru ' użytkowego jednostki gospodarki uspołecznionej co do 
će!owości tego zgłoszenia. 

, .. i. Jednostki określone w ust. · t są obowiązane 90 wy.
dania w terminie .dwóch miesięcy opinii codo celowości 
zgłoszeniawyrialazku 'lub wzoru użytkowego ia granicą. 

§ 41. 1. Zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
za . graniCą d()konuje jednostkagospodarki 'uspołecznionej, 
polska. osoba prawna niehędąca jeqnostką gospodarki ' uspo

' łecznionej bądż obyw,atel polski. który zgłosił wynalazek lub ' 
wiór użytkowy w UtzędziePatentowym, lub jego następca 

. prawny !zgłaszający ,za granicą). 

2: Zgłoszenia wynalazku 'lub wzoru użytkowego za grli- ' 
nkądokonuje się zapośredniCtwęm jednostki upoważnionej, 
chyba że zgłaszający za granicą rita .stałe miejsce zamieszka-
ni<i . lub ~iI~dzibęza granicą. . 

§ 42. - 1. Jednostka upowazDlona wykonuje czynności 
związane ze zgłoszeniem wynalazku lub wzqni użytkowego 
za granicą na podstawie zlecenia zglasZ/ijącegoza granicą . 

2. Z chwilą przyjęcia zlecenia jednostka upoważniona 

'działa w imieniu i na rzecz zgłaszającego za granicą jako 
jego pełnomocnik. . 

3. Jednostka upoważniona rnoże odmówić przyjęcia zle
cenia w zakresie swoJego działania, jeżeli zgłoszenie za gra
nicą jest sprzeczne z z'asadami ochrony wynalazków i wzo
rów użytkowych w krąju zgłos,zenia.JednakŻe w razie wy
dania przez jednostkę ()kreśloną w § 40 opinii o niecelowości 
zgłoszenia za granicąniepracowniczego wynalazku lub wzo
ru użytkowego, może on!! uzależnić przyjęcie 'zlecenia od 
przekazania przez zgłaszającego za granicą jednostce upo
ważnionej własnych . środków dewizowych na pokrycie wy
datków związanych ze zgłoszeniem tego wynalazku lub wzo': 
TU uży'tkowego za granicą. , . . .. . 

4. ' Jeżeli zlecenie, o którym mowa w ust. ·1, nie stanowi 
inaczej, jednostka u-powat;niona jest ()bowlązana ' opracować 
zgłoszenie wynalazku lub wzoru /użytkowego i przygotować 
dokumenty potrzebne dozyloszenia wynalazku lubw2:oru 

, użytkowego w krajach, w 'którycl:J ma być on zgłoszony, 
a zgłaszający za granicą jest óbowiązallY dostarczyć od po
wieguią ilo.&ćkopii lub odbitek opisu wynalazku lub wzoru 
użytkowego zgfoszonego . w Urzędzie Patentowym oraz , udzie
lić pomocy fachowej i dostarczyć materiałów niezbędnych 
do zgłoszenia wynalazku lub wżoru użytkowego za granicą, 
uzyskania ochrony oraz jej utrzymywania. 

§ 43.-1. Jednostka upoważniona pobiera od zgłaszające
go za granicą za wykonanie czynności 'związanych z ochroną 
wynalazku lub wzoru użytkowego za granicą opIaty zgodnie 
z obowiązującą taryfą opłat za czynności rzeczników paten
towych. Wydatki jednostki upoważnionej W walucie zagra
nicznej, zgłaszający zagraniCą zwraca w ich ' równowartości 
w walucie polskiej poóbowiązuj~cym kursie. 

2: c-Na podstawie umowy ze zgłaszafącym zagranicą nie
ptac.owniczy wy'llalazek lub ; wzór nżytkowy koszty związa- ' 
ne z ochroną tego wymilazkulub wzoru użytkąwego za gra-\ 
nicą może pokry'X.ać jednostka upoważniona. W tYIJl wy
padku kosżty te podlegają potrącenfu po obowiązującym 
l!;.ursie z ' pierwszychwplywów należnychzgłaszająćemu za 
granicą z tytułu wykonywaniauzyskanychptaw, jednakże 
jednostka upowazniona ,m?,ze od tego odstąpić. 

3. Wysokość limitów d~wizoWych przeznaczonych na 
wydatki związane z ochroną wynalazkć>w i wzorów uzytko
wych za granicą ustala Minister Handlu Zagrarikzhego na 
wniosek jednostki upoważnionej .. 

. § 44 .. L Jednostka gospodarki uspołecznionej, która uzy
skała ochronę wynalazku lub wzoru użytkowego .za' granicą, 
może wydać, po zasięgnięciu . opinii wł~ściwego przedsiębior
stwa handlu ' zagranicznego,decyzję o ~ zaniethaniu utrzymy: 
'Wania tejochrorty, jeżeli dalsze jej utrzymywanie nie jest
celowe. ' Przepis § 39 ust. i 2 stosuje si~ odpowiednio. 

2. Utrzymywanie óchrony niepracownićzego" ,wynalazku. 
lub Wzoru uży'tkowego 'ia granicą może. bYĆ\J'zaleznione ód ' 
przedłożenia jednostce upoważnionej opinii jedno.stek okre
ślonych .w § 40 co do celowości utrzymywania ochrony. 
Przepis §42 ust. 3"stosuje się odpowiednio. ' 

§ 45. 1. .' Wykonywanie . prawa uzyskanego za grani<;ą 
następl;jeZa pośrednictwem ]eanostki uphwairiionej,chyba 
że uprawniony ' i. tego prawa, zwany dalej ,.uprawn,ionyin"; 
ma stałe miejsce zamieszkania lub~.siedzfbę za granicą. 
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2. jednostka upowaznrona dokonuje , czynnoscl związa
nych z ,wykonaniem , prawa uzyskanego ~a granicą na pod
stawie zleceniauprawniąnego. Przepis §, 42 ust. 2 stosuję się 
odpowie,dnio. ' 

3. JeżelI uptawnionym jest jednostka 90sI)Odarki uspo- . 
łecznionej, wykona'nie prawa uzyskanego zagranicą wymaga' 
uprzedniej zgody jej jednostki nadrzędnej. 

" 4. Je*eli z wykonaniem prawa ' uzyskanego za , granicą 
łączy się zbycie maszyn, urządzeń lub innych wyrobów zwią
zanychze stosowaniem wynalazku lub wzoru użytkowego, 

będącego przedmiotem tego prawa, wykonanie prawa nastę
puje ' za pośrednictweIp jedno!.tki gospodarki tispołecznionej 
właśeiwej ze względu na , e~sport takich maszyn, urządzeń 
lub innych wyrobów. ' 

5. W wypadkach uzasadnionych interesem polskiego 
eksportu albo wz,ględami poljtyki, himdlowej jednostki gó
spoQarki uspołecznionej zainteresowane stosowariiem wyna
lazku , lup wzoru użytkowego, w poroz~mieniu z jednostką 
gospodarki ·usp.ołeczni'onej właściwą ze względu na eksport 
wyrobu wytw'arzanego prźez stosowanie wynalazku ' lub wzo
ru użytkowego, mogą ' ~ądać od uprawniónego oraz od jed
nostki , upoważnionej, aby nie ,zostało wykonane prawo uzy
skane za granicą. ·W tym , wypadku prawo uzyskane za gra
nicą nie może być wykonane. 

§ .46. 1. Jężeliuprawnionym jest jednostka gospodarki.. 
uspołecznionej, otrzymuje ona ' z kwoty uzyskanej z tytUłu 
wykonania prawa, p6 odJicz~niu w ' walucie za'granicznej" w 
której uzyskano }:>łatność, ustalonej przez Ministra Hahdlu 
Zagranicznego prowizji jednostki upoważnionej oraz dodat- ' , 
kowego wynagrodzenia twórcy ' wynalazku lub wzoru użyt
kowego: 

l) VI walucie zagranicznej, w której uzyskaM) ' płatność, 
300f0pełn~j kwoty uzyskanej z tytułu wykonania prawa; 

, wpływy te można wykorźystywać ponad limity dewizo
: we jednostek gospod~rki uspołecznionej, z ' tym że ' w 

j,ednostkach i , zakłądach budżetowych kredyty budżeto
we na ten cel zostan1ł we właściwym trybie powięk-
szone, 

2) , w walucie polskiej równowartość pozostałej , kwoty po 
obówiązującym kursie. ' , 

2., Jeżeli uprawnionym' jest tw~rca ' niepracowniczego 
wynalazku lub wzoru użytkowego albo jego następca praw
ny, otrzymuje on z kwoty uzySkanej z tytułu ' wykonania 
prawa, po odliczeniu w walucie zagrimicznej, w której uzy
skano' płatność, ustalonej ,przez Ministra Handlu Zag-ranicz- ' 
negoprowizji jednosąd upoważnionej: . 

) w wal}lcie zagranicznej, w której' uzyskano płatność, 
10% pełnej kwoty uźyskanej z ' tytułll wykonania prawa, 

- 2) w walucie polskiej równowartość pozostałej ' Kwoty po 
obowią~ującym kursie. ' 

3: Jednostka gospodarki uspołecznionej, na której żąda
nie nie może, być wykonane prawo uzyskane za , granicą ze 
względu na interes poJskiego eksportu (§ 45 ust,. 5), jest obo-
:wiązana ,wypłacić: ' 

ol) uprawnionej jednostce ' gospodarki uspołecznionej

kwotę obliczoną według zasad ustalania opłat licencyj
'nych, 

, , 

Poz. 

', 4. Z kwot. ustalonych na podstawie ,,~st 3 llprawnio
na jednostka gospodarki ' uspołecznionej otrzymuje 30010, 
a uprawniony twórca niepracowniczego wynalazku lub wzo
ru użytkowego lub jego następca prawny 10o/~, ' w walucie 
lub walutach wpływu z tytułu ,ęksportu wyrobów wytwQ-~ 

rzonych przez stosowanie wynalazku' lub wzoru użytkowego. 
Kwoty przekazy;wane w walucie obcej nie mogą przekraczać ' 
odpowiednio 300/0 i 10010 uzyskanego, wpływu dewizowego. 

5. Jeżeli prawo uzyskane za granicą nie zostało wyko
nane ze względów polityki hahdlowej, jednostka gospodarki 
uspołeczoiolrej określona w §:45ust. 5 jest óbowiązana wy

, płacić uprawnionemu wynagrodzenie w wysokości ' ustalonej 
szacunkowo przez właściwy organ nadrzędny w porozumie
niu z Ministrem Handlu Zagranicznego. 

§ 47. Przepisy §§ 39-46 stosuje się odpowiedpio · d~ 
udostępniania za granicą nie chronionego projektu' ' w.yna.~ 
lazczego. 

Rozdzial2 

Zgłaszanie ' w Urzędzie pilłenłowym wynalazków 
i wzorów użytkowych .osób zagranicznych. 
Wfkonywanie . uzyskanych praw 'Y Polsce. ', " 

§ 48. 1. Obywatele państw obcych oraz ' zagraniczne 
osoby prawne (osoby zagraniczne) mogą zgłaszać , wynalazki 
i wzory użytkowe w Urzęqżie Patentowym oraz utq:ymywać 
ich ochronę" tylko za poŚrednictwem jednostki .,upoważnionej. 

2. Z tytułu czynności zwi?lzanychze zgłoszeniem i ochro
ną wynalazków i . wzorów użytkowych osób zagranicźnych 
jednostka ' upoważniona pobiera opłaty zgodnie z obowiąz,U-
jącą taryfą opłat za czynności rzeczników patentowych. . 

§ 49.1. Nabycie na rzecZ jednostki gospodarki uspo
łecznionej od osoby zagranicznej prawa uzyskanego w Pol
sce lub licencji z ' tego prawa następuje za pośrednictwem 
jednostki upow':lżnionej. 

2. Jeżeli · łącznie z prawem uzyskąnym w Polsce lub 
licencją nabywane są od osoby zllgranicznej maszyny, urzą
dzenia, dokumentacja lub doświadczenia ' techniczno-organi
zacyjne związane ze stosowaniem wynalazku lub wzoru użyt
kowego, nabycie t.ego prawa lub licencji następuje za po
ś~ednktwem jednostki gospodarki uspołecznionej właściwej 
ze względu . na import takich. maszyn, urządzeń, dokumenta
cji lub doświadczeń techniczno.organi'~acyjhych: 

3. Jednostki określone w ust. 1 i 2 ząwierają z osobami 
7agranicznymi' umowę <> przeniesienie prawa uzyskane'go Vi 
Polsce lub umowę licencyjną' na podstawie zlecęnia ' jednost~ 
ki gospodarki uspołecznionej zainteresowanej stosowaniem 
wynalazku lub wzoru użytkowego. 

4. W wypadku określonym ~ ust. 3 umo~a licencyjna 
powipna zastrzegać możność przeniesien,ia uzyskanych 
uprawnIeń umownych na rzecz innych jedno'stek gosposIarki 

, uspołeczn.ionejzainteresowanych stosowaniem wynalazku lub 
wzoru użytkowego. 

5. Jednostki 'określone w ust. 1 i 2 powinny udzielać 
jednostkom gospodarki uspołecznioriej, zainteresowanym sto
sowaniem wynalazku lub wz6ruużytkowego będącego przed
miotem pra'wa uzyskanego w Pols'ce przez osobę zagranicź
ną" wszelkiej pomocy w uzyskaniu niezbędnych informacji 
dotyczących tego wynalazku lub wzoru użytkowego. 

2) ,uprawnionemu twórcy niepracowniczego wy,nalazku lub 
wzoru liZytkowego albo jego, następcy prawhemu .:.... wy
nagrodzenie obliczone 'według zasad ustalenia wlysókości 
wynagrodzeń ,ża ' pracownicze projekty wynalazcze. 

§ 50. Nabycie pd oso,by ,zagranicznej na rzecz osoby , nie 
. będącej jednostką ' gqspodarki uspołecznionej prawa uzyska

nego w Polsce lub licencji z tego prawa wymaga ' zezwole-

,,.; 

,I 
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nia Ministra Handlu Zagranicznego. Przepis § 49 stosuje się 

odpowiednio. 
\ .' 

D Z lA Ł V 

POSTĘPOW AŃIE SPORN~ 
PRZED URZĘDEM , PA1ENTOWYM. 

POSTĘPOWANiE PRZED KOMISJĄ ODWOŁAWCZĄ 

Rozdział 1 

. Postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym. 

. § 51, L W postępowaniu spornym Urząd Patentowy roz
poznaje sprawy w ko!egiach orzekających w składzie jedne
go 'sędziego sądu wojewódzkiego jako przewodniczące \'fooraz 
dwóch . przedstawicieli Urzędu Patentowego, jednego przed
stawiciela związku zawodowego i jednego przedstawiciela 
stovyarzyszenia naukowo-technicznego jako członków . 

. 2. Przewodniczących kolegiów orzekających powołuje ' 
Minister' Sprawiedli~ośd spośród ' sędziów sądów wojewódz
kich mających siedzibę na terenie m.st. Warszawy, 

3. , Pozostałych członków kolegiów orzekających powo-' 
łuje Prezes, Urzędu Patentowego. z tym że przedstawicieli 
związków zawodowych wyznacza , z listy zg'łoszonej przez 
Centralną Radę Związków Zawodowych, a przedstawicieli 

' stowarzyszeń . nallkowo-technicznych . z listy zgłoszonej przez' 
Naczelną Organiz,a~ję Techniczną. 

. 4, Jeżeli postępowanie dqtyc.zy sprawy wchodzącej w 
zakres obwny Państwa, wsklad kolegium orzekającego wcho
dziponadtó przedstawiciel wojska, powołany przez Prezesa , 
Urzędu Patentowego z listy zgłoszonej przez Ministr,a Obro
ny Narodowej . 

§ 52. t. Członkowie kolegium orzekającego są obowią
zani do nieufawniania wszelkich danych, o których poza roz
prawą jawną po:wzięliwiadomość w związku z ' pełnieniem 
swoich -funkcji. 

2. Cźłonkowie kolegiów orzekających są w rozstrzyga
niu spraw nieżawiśli i podlegają tylko ustawom. 

§ 53. L , Wniosek o , wszczęcie postępowa~ia , powinien 
, być ' złożony na piśmie i zawie'rać oznaczenie stron i ich 
'adresy; ' zwię7:łe przedstawienie sprawy i jasno określone żą
danie, wskazan) e środków dowQdowych oraz podpis i dat~. 

2; Do ' wniqsku należy dołączyć: 
l) , pełnomocnictwo, jeżeli' wnios,ekwnosi pełnomocniK, 

" 2) . odpisy wniosku i fego , załączników :w tylu egzempla
rzach, ile jest stron, ' 

3) dowód uiszćz~nia ~bo~iązującej opłaty . 
,3: Urz'ąd Patentowy bada, czy wniosek odpowiada wy

maganiom formalnym. W razi'e stwierdzenia, że wniosek nie 
, odpowiada tym wymaganiom, Urząd Patentowy wzywa st.ró
nę do usunięcia ; jego braków w' wyznaczony~ tenninie pod 
rygorem 'zwrotu wniosku. . . 

4.W razie nieusunięciabraków wniosku w terminie 
Urząd ' Patentowy ż~raca wniosek i umarza po~tępowanie. 

"S. Jeżeli Urząd Patentowy s,twierdzi , brak swojej właśCi
wości do rozpatrzenia wniosku" 'pr'zekazuje sprawę właściwe
mu organowi, Na postanowienie to służy zażalenie., 

, ' 6. Jeżeli wnioskodawca wycofał wniosek ' po wszczęciu 
postępowania, Urząd Patentowy wydaje decyzję o 'umorzeniu 
postępowania. 

, 7. W sprawach wymienionych w ust. 3-6 oraz w spra
wach zawieszenia , postępowania ' Urząd Patentowy rnoże rów

' rueż orzekać na posiedzeniach niejawnych. 

§ 54. ' 1. Jeżeli wniosek odpowiąda ' wyqtaganiom for
malnym, Urząd Patentowy doręcza " drugiej stronie ' odpisy 
wniosku i załączonych do niego . dok umentów 0 , wzywając ją 
w razie' potrz;eby do nadesłania pisemnej odpowiedzi w 'wy
znaczonym. przynajumiej trzydziestodniowym termińie. 

2. O :złożeniu wniosku Urząd Patentowy dokonuje wpi
su do rejestru patentowego lub rejestru praw ochronnych. 

3. Strona wezwana do udzielenia odpowiedzi dołącza do 
odpowiedzi na wniosek tyle jej odpisów, ile j e~tstron w 
postępowaniu . 

4_ Pp otuymaniu odpowiedzi ' na ,wniospk lub po upły
wie terminu wyznaczonego do jej nadesłania Urząd Paten
towy wyznacza rozprawę " o czym zawiadamia strony i ich 
pełnomocników, doręqająi; im jednocześnie odpis odpowiedzi 
na wniosek,jeżelizostała ona zło~ona . ' 

S, Zawiadomienia ' o rozprawie powinny być doręczone 
stronom przynajmniej na 7 dni przed rozprawą; 

§ 55. 1. Rozprawy przed l!rzędem P a tentowym są jaw
ne. W razie rozpatrywania sprawy wchQdzącej w zakres 

, obrony Państwa przewodniczący kolegium 'zarządza tajność 
rozprawy. Przewodnicząc,-y kolegium może,' zarządzić tajność 
rozprawy również z ~innychważnych przy czyn. ' " 

2. Urząd Patentowy może wezwać na rozprawę oraz 
przesłuchać świadk0w i zasięgnąć opinii 'biegłych. Może rów
nież o przesłuchanie świadków oraz u'zyskanie opihii biegłę

'. go zwrócić się do właściwego miejscowe sądu powiatowego . 
3, Urząd , Patentowy może zażądać opinii odpowiednie

go instytutu naukowego lub naukowo-badawczego, Urząd Pa
tentowy może ' zażądać ,od instytutu dodatkowych wyjaśnień 
bądż pisemnych, bądź ustnych, przez wyznaczoną do tego 
osobę, może też zarządzić złożeni,e dodatkowej ,opinii przez 
te,n sam lub inny instytut. W opinii instytutu należy , wska
zać osoby, które przeprowadziły badanie i wydałY opinię · 
Instytut może żądać ~y-nagrqdzenia za wykó.naną· pracę i za 
stawiennictwo swoich ' pTZedstawicieli. ' 

4. P~stępowanie dowodowe przeprowadza się na rozpra
wie, jednakże Urząd Patentowy może zlecić przpprowadzenie" 
tego postępowania lub jego części jednemu lub kilku z człon~ 
kówkolegium ' orżekającego. O terminie przepr6wadz~nia 
postępowania dowodowego zawiadamia się strony lub ich 
pełnomocników. 

, /, 

5. Z przebiegu rozprawy protokolant pod kierunkiem 
przewodniczącego kolegium orzekającego sporządza protokół, 
który podpisują przewodniczący i protokola~t. 

6. Protokół powinien zawierać: 
:1) oznaczenie organu or,zekającego, mIeJsca , i daty ' posie

dzenia, nazwiska ' członków kolegium orzekającego, pro
t0kolanta, stron i ich p~łnomocników oraz oznaczenie 
sprawy i wzmiankę co do jawności, 

"-0 • .-/ 

2) przebieg posiedzenia. w szczególności wnioski i twier~ 

dzenia stron, wyniki postępowania dowodowego', wymie
nie~ie zarządzeń (orzeczeń wydanych na posiedzeniu 
or,az stwierdzę nie, czy zostały ogłoszone; zamiast pada
nia wniosków i twierdzeń stron można W protokole po
wołać się na pisma przygotowawcze, ' 

3) czynności stron wpływające na rozstrzygnięcie Urzędu 
.Patentowego (ugoda, zrzeczenie się żądania. uznanie, wy
cofanie,zmiana, rozszerzenie lub ograniczenie wniosku). 

7, Strony inogą żądać sprostowania lub uzupełnienia 
protokołu, nie póżniej jednak niż na następnym posiedzeniu, 
a po wydaniu decyzji do dnia upływu terminu do wniesienia 
odwołania. Na ,postanowi.enieodl,lHlwiające sprostowania lub -
uzupełnienia protokołu służy zażalenie. 

\ 
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§ 56. 1. Urząd Patentowy rożstrzyga' sprawę przez wy
'danie decyzji po przeprowadzeniu rozprawy, chyba że prze
pis stanowi inaczej. 

2. Decyzja zapada zwyklą większością głosów. W razie 
' równości glosów roz$tr~yga glos przewt'Jdniczącego; 

3. Członek kolegium, który nie godzi się z większością, 
może złożyć zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem. 

,,§ 59. W sprawach nie uregulowanych w §§ 51-58sco
suje się odpowiednio pr·z~pisy Kodeksu pos~ępowania adm:
nistracy jnego. 

Rozdział 2 

Postępo~anie odwoławc1e. 

4. qsnowa decyzji ' powinna zawierać: ozn~czenie orga- §, 90. 1. Tworzy się Komisję Odwohwczą przy Urzędzie ' 
:Q-u orzekającego, datę rozpoznania sprawy i wydania de- patentowym, zwaną dalej "Komisją , Odwoławczą"; Komisja 
cyzji, nazwiska, członków kolegium 'orzekającego i protoko- ~, Odwoławcza ma siedzibę .w m.sL Warszawie. 
lanta, wymfenienie stron, oznaczenie przedmiotu sprawy i jej 2. Komisja Odwoławcza składa się _,z przewodn,iczącego 
rozstrzygnięcie, jak również rozstrzygnięcie co do kosztów i ,jego za'stępców wyznaczonych spośród sędziów Sądu Naj
postępowania, powołanie podstawy prawnej i . pod ,pisy człon- wyższego przez Pierwsżego Prezesa 'tego Sądu oraz z tI:zy
ków kolegium orzekającego. dziestu sześciu czł'onków z listy Prezesa Urzędu Patentowego, 

5. Przewodniczący kolegium orzekającego ogłasza decy- trzydziestu sześciu członków z listy Centralnej Rady Związ
zję pJlblicznie bezpośrednio po rozprawie, podając ', krótkie ków Zawodowych i trzydziestu sześciu członków z listy Na-' 
uzasadnienie rozstrzygnięcia -oraz pouczając strony o przy- czelnej 'Organizacji Technicznej, powołanych do składu Ko
sługującym ,im prawie odwołania się do Komisji Odwoław- misji przez jej przewodniczącego. Skład Komisji Odwóław
czej przy Urzędzie Patentowym, ze ,wskazaniem terminu czej ogłasza się w "Wiadomościach Urzędu , Patentowego". , 
i trybu wniesienia odwołania.· " ' 3. Nadzór nad Komisją Odwoławczą sprawuje Prezes -

6. Jeżęli ogłoszenie decyzji nie-może nastąpić bezpośred- Raily Ministrów, który może zle::ić sprawowanie tego nad-
niopo :rozprawie, kolegium orzekające , odr'a'eza ogłoszenie zoru Prezesowi Urzędu Patentowego. Nadzór nie może wkra~ 
decyzji, o czym przewodńiczący kolegium ogłasza, podając czać w dziedzin~, w ktare] członkowie Komisji Gdwoławczej 
dzień ogłoszenia , decyzji. są niezawiśli. 

7. ~, Uzasadnienie p~dpisuje , przewodnictący kolegium § 61. _ 1. Komisja Odwoławcza rozpoznaje sprawy w 
orzekającego oraz członek , kolegium sporządzający uzasad- składzie jednego sędziego Sądu Najwyższego jako przewod
nienie. Decyzję ,z uzasadnieniem doręcza się stronom. niczącego oraz dwóch przedstawicieli Urzędu Patentowego, 

§ 57. L' Za udział w pracach kolegium ' orzekającego jednego przedstawiciela, " związku zawodowego _i jednego 
przewodniczący . j'" członkowie kolegium otrzymują wynagro- przedstawiciela stowarzyszeniauaukowo-technicznego, powo
dzenie ną .zasadach ustalonych przez Prezesa Urzędu 'Paten- la'nych do składu kolegium orzekającego przez przewodni-
towego w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i SprawSo- czącego Komisji spośrpd ' jej członków. ' 
cjalnych: ' ' 2. Przewodnicząc:y _Komisji Odwoławczej moze zarząQzić 

2 . . Zamiejscowym członkom kolegium przysługuje zwrot rozpoznanie ·odwołania ,ze względu na zawiłość sprawy . w . 
kosztów podróży według stawek obowiązujących dlapracow- składzie powiększonym o dwie osoby. 
ników państwowych. § 62. 1. Termin do wniesienia odwołania "od· decyzji 

§ 58' 1 S't któ ' . d . ' t I I d . wy'no'si dwa miesiące,' a do wniesienia zażalenia _. na posta_ no-, .. rona, rej ząanJe zos a o uwzg ę mone, 
ma prawo do zwrotu niezbędnych kosztów postępowania w wienie jeden miesiąc od dnia doręczenia stronie zaskarżone-j 
razie złożenia o to wn!,.osku nie , póżniej niż' przed zamknię-decyzji lub postanowienia. 
cięm rozprawy;: z wyjątkiem kQszt6w wywołanych przez jej 2. O odrzu,c.eniu odwolania lub z~żalenia wskutek prze~ 
niesuIlłienne lub oczywiście niewłaściwe postępowanie albo kfoczenia terminu do jego wniesienia, jeżeli nie zachodzą 
przez opóZn'ienie zgłoszenia dowodów. Q przyznaniu shonie podstawy 'do przywrócenia terminu, ' Komisja Odwoławcza 
zwrotu kosżtów j:>Ostępb~ania od stropy przeciwnej postana- orZeka na posiedzeniu niejawnym. 
wia 'Urząd Patentowy. § 63. 1. Rozstrzygając odwołanie Komisja Odwoławcza 

2. Przepisu ust. 1 nię stosuje się, < gd'y s,trona' przeciwna utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję bądź ją uchylą w ' 
nie dała powodu do złożenia wniosku o wszczęcie postęp o- całości lub w części i wydaje w tym zakresie no~ądecYzję, . 
wania i uznała w odpowiedzi na wniosek' zawarte we, wnio- bądź też uchyla zaskarżoną decyzję i przekazuje sprawę 
skużądanie. - Ur~ędowi Patentowemu do ponownego~rozpatrzenia. . 

3. W razie ;częściowego uwzględnienia wniosku' koszty 2. Urząd Patentowy przy ponównym rozsfrzyganiu spra-
postępów ania ,znosi się wzajemnie między stronami lub roz- wy jest związany oceną prawną i wskaianiaml co ~ do dalsze-
dziela stosunkowo. go postępowania zawartymi w decyzji Komisji gdwołav,rczej . 

. _ 4. W razie umorzen,Ja ' postępowania ' z p;wodu wycofa- ' 3. Przepisy ust. li 2 stosuje się _odpowiednio przy : roz-
nia przeZ stronę wniosku przed rozstrzygnięciem sprawy . strzyganiu zażaleń. . 
(§52 ust. 6 i 7) Urząd Patentowy postanawia o zwrocie , stro· " § 64. " Do postępowania odwoławczego stosuje się odpo:-
riiepołowy -OplatYI inne koszty' postępowania ponosi ' w tym wiednia przepisy § 51 ust: 4 oraz §§ 52-'-59. 
wypadku strona . 

. 5. Jeźeli wnioskodawoą Jest osoba mieszkająca lub ma
Jąca siedz-ibę ' z~ grani.cą i nie posiadająca w , kraju majątku 
nieruchomego, Urząd PatentowY ' mo,że na wniosek strony 
przeciwnej zobowiązać fakiegowniośkodawcę do złożenia 

kaucji oa zabe7pieczenie kosztów postępowania pod rygorem 
pozostawie~ia wniosku bez rozpoznania. 

-6. W sprawach dotyczących kosztów postepowania, nie 
w;egulowanych w ust. t-S, stosuje się odpowiednio prze pi

,si Kodeksu postępowania. cywilnego. 

Rozdział 3 

,Wywłaszczenie patentu I prawa ochronego. 
~ostęPowanle wywłaszczeniowe • . 

1 

§ 65. 1. O wywłaszczenie patentu może ubiegać się za-
Interesowany organ.. administracji państwowej lub pa ństwo

. wa ·. jednostka organizacyjna (ubiegający się <> wywłaszcze-
~~ . 
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2. O wywJaszczenie patentu dla potrzeb jedno.stki go
spodarki uspołeczniónej nif:~ oędącej państwową jednostką 
ol'ganizacyjną może ubiegać sięorgiin administracji państwo
wej .lub pa,ństwowa jednostka organizacyjna wskazana przez 
.organ nadrzędny właściwy ze względu na przedmior paten
tu, na wniosek ·.organu , nadrzędnego zainteresowanej jednost-
ki gospodarki uspołecznionej. . 

'3. Ubiegający się o wywłaszczenie patentu jest obowią
zany przed wszczęciem Postęp9wania wywłaszczeniowego 

wystąpić do. 'u'prawnionego z patentu o dobrowolne zbycie 
patentu i w razie porozumieni'a Zawrzeć z nim umowę 
o przeniesieni~ patentu. 

. A. Umowa, o której, mowa w ust. 3,może być zawarta 
, -r;ównież w toku postęp'owania wywłaszczeniowego. 

5. Przepisu ust. ,3 nie stosuje się, jeżeli prowadzenie ro
kowań , z uprawnionym z Pij tentu o dobrowolne ·zbycie paten-
tu' jest niemożliwe. , / . 

" -- ,. '" . 
§ 66. 1. Wywłaszczenie patentu dotyczy całości praw. 

2. Patent pO,dlegający wywłaszczeniu przechodzi na 
rzecz Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o wywłasz
czeniu stała się ostateczna. ' Patent ten wykonuje w imieniu 
Skarbu Państwa jednostka, która ubiegała się o jego wy-

. właszczenie. 
3~. W razie ' gdy "-patent stanowi wspólność współupraw

nionych z patentu, wywłaszczenie patentu dotyczy wszystkich 
współupr!iwnionych. --

4. Wywłaszczenie patentu dotyczy również praw osób, 
• _ które nabyły lice!1cję lub sublicencję albo korzystają z wy

nalazku na podstawie art. 41', 65 i 69. 

5. Urząd Patentowy dokonuje w rejestrze patentowym 
wpisu o 'wywłasz~zenhi patentu. 

> § 67. 1. Jeżeli uprawniony z y- patentu korzystał z wy
nalazku w swoim przedsiębiorstwie przed wszczęciem postę_ · 
powan-ia wy'właszczeniowego .lub . w czasie tego postępowa
nie!, ·decyzja o wywłaszcżeniu patentu moż.e zawierać zezwo-

' lenie na da.lsze bezpłatne korzystanie z wynalazku przez do
tychczasowego uprawnionego·. w zakresie, w jakim wy:nala
zek ten był wykorzystywany, jeżeli ubiegający się o wy
włi,lszczenie na to się godzi. 

2~ Na zasadach i w trybie określonych w ust. 1 decyzja 
, o wywłaszczeniu może zil-wierać zezwolenie na daIsz.e korzy

stanie z wynalazku . przez osoby, które korzystały z wynalaz~ 
ku na podstawie art. 41'- 65 i 69. 

, §, 68. 1. Wysokość odszkodowania za wywłaszczony pa
tent ustala się na zasadąch określonych dla u~talania wyso
kości wynagrodzenia za wynalazki pracQwnicze. 

./ 2. Odszkodowanie przysług~je tylko. za okres, w którym 
uprawnionemu z Ratentu przysługiwałoby prawo wyłącznego 
korzystania z wynalazku. ' 

3. Na wniosek uprawnionego z patentu odszkodowanie 
ustalone na podstawie ' przewidywanych efektÓw ekonomicz
nych wypłaca się_jednorazowo w formie ryczałtu. 

4. W razie wywłaszczenia patentu na wynalazek o szcze
góinym znaczeniu dla gospodarki narodowej, na wnipsek 
właściwego organu nadrzędnego może być ustalone odszko
dowanie w wysokości przekraczającej górną granicę wyna
grodzeń za wynala~ki pracownl-cze. 

5 . .-W wypadku określonym w §67ust. 1 wysokość od
szkodowania ulega odpo~iedniemu zmniejszeniu . . 

6. Obowiązek wypłaty odszkodow~nia ciąży na ubiega-
. fącym się o wywłaszczenie. --

' )7. Zadostarcionąpr~ez uprawnionego ' z patentu doku
mentację, prZYdatną dostosowania wynalazku będącego. 

przedmiotem. wywłaszczonego patentu, naleiysię mu odr·ęb
ne wynagrodzenie. 

§ 69. 1. Odszkodowanie za wywłaszczenie patentu wy-
płaca się: / 

1) do 8.000 zł -'- w ciągu trzech miesięcy od dnia, w któ
rym decyzja stała się ostateczna, 

2) powyżej 8.000 zf - w wysokości 50%, lecz nie mniej 
. niż 8.UOO zł, w ciągu trzech miesięcy od dnia, w któr-ym 
dećyzja stała się ostateczna, a pozostałą część należno~ 
ści- w Ciągu piętnastu miesięcy 'Od tego dnia. ' 

2. Jeżeli uprawniony do otrzymania odszkodowania od-
nwwia jego przyjęcia albo jeżeli wypłata odszkodowania 
uprawnionemu natrafia na inne przeszkody, kwotę przypa
dającą do wypłaty składa się do -- depozytu sądowego. 

§ 70. 1. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego 

następuje na wniosek organu · nadrzędnego. właściwego dla 
ubiegającego się o wywłaszczenie patentu, zgłos~ony do Urzę
du Patentowego. 

2. We \yniosku należy wskazać:· 

'1) numer patentu, 
2) ubiegającego ;się o ' wywlaszczeni,e, 

3) uprawnionego z patentu i miejsce jego zamieszkania 
(siedzibę), _ . . 

4) uzasadnienie konieczności' . wywłaszczenia pate.ntu dla 
realizacji celów określonych wart.; 70 ust. 1, 

5) d.otychczasowy sposób stosowania wynalazku, 

6) osoby korzystające z wynalazku na ' podstawie licencji, 
sublicencji lub art. 41, 65 i 69 oraz miejsce ich zcfmiesz
kania (siedzibę), 

7) wynikI starań o dobrowolne przeniesienie patentu, 
8) środki na zapla'cenie ' odszkodowania, którymi rozporzą

dz.a ubiegający się o wywłaszczenie patentu, 
9) przybliżoną wysokość odszkodowania z podaniem uza

sadnienia oraz wskazaniem jednostki gospodarki uspo
łecznionej właściwej do dokładnego obliczenią wysoko
ści należnego odszkodowania. 

§ 71. 1. Urząd Patentowy rozpatruje wniosek o wy
właszczenie patentu w trybie postępowania spornego. 

2. Urząd Patentowy zawiadamia o wszczęciupostęp0ł"a
nia wywłaszczeniowego up!.awnionegoz patentu, wniosko
dawcę i osoby wymienione w § 70 ust. 2 pkt 6 oraz ogłasza 
obwieszczenie o wszczęciu Jpostępowania w lokalli Urzędu 
Patentowego i w "Wiadomośc;iach Urzędu Patentowego". Po
nadto dokonuje o tym wpisu do ręjestru patentowego. 

3. Zawiadomienie i obwieszczenie . powinny zawierąć 
oznaczenie: 

l) numeru patentu, którego .dotyczy·> postępowanie wywłasz
czenio\~e, 

2) . uprawnionego z' patent~, 
3) ubiegającego się o wywłaszczenie, 

. 4) terlIlin rozprawy z. pouczeniem ' o pra~ie 'zgłaszania wnio
sków ,i uwag przed rozprawą lub w toku rozprawy. 

4. Umowy Hcencyjne lub umowy ' subIic~ncyjne zawarte 
po dokonaniu Vi rejestrze patentowym wpisu 'o wszczęciu po
stępowanią . wywłaszczeniowego są nieważne. 

5. Zbycie patentu po ' wszczęciu postępowania Wywłasz
czeniowego nie ma wpły~.ul qa ' to postępowanie. 

6. Jednostka gospodarki uspoiecznionej wskazana we 
wniosku (§ 70 ust. 2 pkt 9) ona wezwanie Urzędu Patentowe
go jest obowiązana do dokonania obliczeń VI sprawie odszko
dowania w terminie wskazanym przez ten Urząd. '. 

.j 

;':.- .. 
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§ 72. ' ). 'Decyzję o , wYwłasz!=zeniu patentu ' wydaje się 
na podstawie oceny całokształtu okoliczności sprawy, a w 
szcz~gól'ności po ustaleniu, ze objęty wnioskiem patent jest 
niezbędny dla reali~acji celów oKreślonych wart. 70 ust. 1 
oraz że ubiegający się o wywłaszczenie rozporządza środka
mi ńa zapłacenie, odszkodowania. ' . 

2. Decyzja o wywłaszczeniu patentu powinna w szcze
gólności zawierać: 

1) oznaczenie patentu podlegającego wywłaszczeniu, a w 
wypadku, określonym w ' art. 70 ust. 3 również patentu 
dodatkowego, oraz ustalenie zakresu, w jakim zostało , 

orzeczone, wywłaszczenie, • 2) wskazinie wnioskodawcy oraz ubiegającego się o wy-
właszczenie, 

3) wskazanie praw osób, które nabyły licencję lub subli
ceącję oraz , innych praw podlegających wywłaszczeniu 
zgodnie z § 66 ust. 4, 

4) ustalenie uprawnień wywłaszq:onego innych osób w 
wypad~u okręślonym ,w§ 67, 

5) ustalenie wysokości odszkodowania, 
6) szczegółow~ uzasadnienie prawne i faktyczne. 

3; Jeżeli decyzja o wywłaszczeniu obejmuje prawa osób, 
które nabyły ' licencję lub sublicencję, a prawa te zostały 
ujawnione w r'ejestrze pate~towym,w decyzji . zamieszoza się 
postanowienie, ze wypłata odszkodowania dotychczasowemu 
uprawpionemu z patentu nastąpi wówczas, gdy wykaze ' on, 
ze osoby, które nabyły licericję lub sublicencję wyr:aziły na 
to zgodę i ze , w braku ' zgody odszkodowanie zostanie zło,

żone do depo~ytu sądowego. 

§ 73. ,Przepisy §§ 66-72 stosuje się odpowiednio w ra· 
zie ustalaIiia wysokości i wypłaty odszkodowaii. uprawnio· 
nym do patentu na wynalazek tajny (art. 60). 

§ 74. Przepisy §§65-73 dotyczące wywłaszczenia pa· 
tentu stosuje się odpowiednio do wywłaszczenia prawa 
ochronnego na wzór uzytkowy~ 

DZIAŁ VI 

OPŁATY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ WYŃALAZKOW 
'I WZOROW UZYTKOWYCH 

§ 75. ' 1. W związku z .ochroną wynalazków wzorów 
uzytkowych pobiel'ane są opłaty jednoraZowe oraz o'płaty 
okresowe. 

2, Od opłat okresowych związanych :z ochroną wynalaz· 
ków i wzorów użytkowych wolne są państwowe jednostki 
organizacyjne, w któryc-h zgodnie z ich zasadami gospodar· 
ki finansowej dochody z wynalazczości stanowiłyby dochody 
budzetu. . . 

3. W uzasadnionych wypadkach, na wniosek właściwe· 
go organu nadrzędnego, Prezes Urzędy Patentowego może , 

zwolnić jednostkę gospodarki uspołecznionej nie będąc~ pań
,j;twową jednostką organizacyjną ókreśloną w ust 2 · z obo· 
wiązku uiszczania opłat okresowych. 

4. Tabela opłat związanych z ochroną wynalaztc.ów i wzo· 
rów użytkowych stanowi załącznik nr 2 do. rozporządzenia. 

§ 76. 1. Opłaty)ednorazowe ~a zgło~zenia, wnioski, od
wołania i zazalenia powinny być uiszczane z góry. 

2. Jeżeli w wyniku wniesionego odwołania lub zażalenia 
decyzja lub postanowienie został() uchylone, uiszczona za od· 
wołanie lub zazalenie opłata podlega zwrotowi. 

_§ 77. 1. Pierwsza opłata okresowa za pierws~y i ewen· 
tualnie dalsze' przyp'adające okresy ochrony wynalazku lub 

wzorU ' użytkowego płatna jest w ciągulrzech miesięcy od 
daty doręczenia pisma Urzędu Patentowego; wzywającego d~ 
uiszczenia tej opłaty. . ' 

2. Opłaty za dalsze okresy ochrony są płatne z góry, 
. nie później niz w dniu, w którym upływa poprzedni : okres 
ochrony. 

3; Opłaty okresowe mozna uiszczać ró'wnież W' ciągu 
sześciu miesięcy po upływie terminu płatności, ' z tym . ze 
ąpłaty te ulegają zwiększeniu o 50/0 w razie uiszczenia tej 
opłaty w pierwszym miesiącu po upływie terminu; 10% -.:: 
w drugim miesiącu; 15% - w trzecim miesiącu; ' 20% - w 
czwartym miesiącu: 25% - w piątym miesiącu i 30% -
w szóstym mi'esiącu. ' Przepisu tego nie stosuje się ,do opłat 

oKreślonych w ust. 1. 

4. Opłaty okresowe mogą być uiszczane rówIiiez w c.ią-
gu jednego roku przed terminem płatności. Opłaty te pod- , I 

legają zwrotowi, jezeli przed terminem ich płatności pCitent ': 
lub prawo ochronne zostanie uniewazrtione lub wygaśnie. 
Opłaty za okresy ubiegłe i za okres biezący nie podlegają 
zwrotowi. 

5. W razie udzielenia patentu dodatkowego', lub dodat.... I 

kowego prawa ochronnego pobiera się za ochronę wynalaz· 
ku lub wzorU uzytkowego, stanowiącego przedmiot tego p~-

"tentu lub prawa ochronnego, opłatę zryczałtowaną. Jezeli 
patent dodatkowy lub dodatkowe prawo ochronne stanie się 
patentem lub prawem ' ochronnym samoistnym, za ' ochronę ' 

tego wynalazku lub wżoru użytkowego pobiera się opłaty \ ~ 
okresowe, ·poczynając' od następnego okresu po ustaniu pa·' 
tentu głównego lub głównego prawa ochronnego w wysoko· 
ści, jaka przypadałaby za ten następny i dalsze okresy ocł~ro· 
ny wynalazku, będącego przedmiotem patentu głównego lub 
wzoru uzytkowego, stanowiącego przedmiot głównego prawa 
ochronnego; 

6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opłaty zry
czałtowanej za ochronę wynalazku, stanowiącęgo przedm~.ot 
patentu ,dodatkowego, oraz do opłaty zryczałtowanej za 
ochronę wzoru użytkowego,stanowiąćego przedmiot dodat· 
kowego prawa ochronnego. 

. , . 

7. Jeżeli osoba, na której rzecz udzielono patentu lub 
prawa ochronnego, nie mogła bez swojej winy ' zachować . 

,terminu do uiszczenia opłaty okresowej lllb opłaty zryczał. 
towanej za ochronę wynalazku lub wzoru użytkowego, moze 
ona złozyć w Urzędzie Patentowym umotywowany wniosek 
o przywróceni.e terminu. Jednocześnie ze złożeniem takiego 
wniosku osoba zainteresowana ,powinna uiś~ić zaległą opłatę 
zwiększoną <o 30%. 

8. Wniosek o przywrócenie. terminu mqże być złożony 
w ciągu jednego mieśiąca od ' dnia ustania przyczyny nieza· 
chowania terminu płatności, nie później jednak niz w ciągu 
roku od dnia, w którym ten termin upłynął. 

§, 78. 1. Zgłoszenia" wnioski, odwołania' i zaialenia" 
z wyjątkieJll wniosku o wpis do rejestru zmiany dotyczącej 
uprawniónego z patentu lub z prawa ochronnego albo doty. 
czącej patentu lub prawa ochronnego, mogą być na wIii'osek 
wnoszącego zwolnione przez Urz~d Patentowy w całości lub 
w części od opłaty jednorazowej, jezeIi wnoszącym jest ,oso
ba, która wykaże, ze nie jest w stanie ich ponieść bez 

,uśzczerbku ,dla utrzymania ' koniecznego dla siebie i rodziny; 
Jezeli , wnoszącym jest twórca pracowniczego projektu · wy
nalazćzego, podstawą do zwolnienia w całości lub VI częśti · 
od opłat moze być uzasadniony wniosek , właś,ciwego zakła
dowego lub międzyzakładowego . klubu techniki i racjonali •. 
zacji. 
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2. Na wniosek- uprawnionego z patentu lub prawa' 
ochronnego, 'nie będącego jednostką , gospodarki uspołecznio
nej, Urząd PatentowymQże z' zachowaniem -warunkÓw" okre
ślonych w ust- l Zdanie pierwsze zwolnić go w całości lub 
w ' części od opłat okresowych lub od opłat zryczałtowanych 
za ochronę wynalazkJl lub wzoru użytkowego . . 

. . / \ 
3. Z zachowaniem · warunków określonych w ust. 1 i 2 

Urząd . Patentowy może do sześciu miesięcy odroczyć termin 
. , do ,uiszczenia opłaty .okresowej lub opłaty zryczałtowanej za 

. ochronę-wynalazk,? lu~ wzoru użytkowego. 

, 4: Urząd Patentowy . może równiEd: na wniosek upraw
nionego z patentu luB'- prawa ochronnego zwolnić go częścio- . 
wo lub całkowicie z odroczonych . opłat wymienionych VI 
ust. 3; jeżeli patent l\lb pr,awo och~onne wygaśnie po_o upły
wie pierwszego lub drugiego okresu ochrony , wynalazku lub 
wzoru użytkowego z powodu nieuiszczenia . opłat y za drugi 
lub trzeci, okres ochrony wynalazku lup wzoru użytkowego. -

5. W , sprawach określonych w ust. 1-4 Urząd Paten
towywydaje postanowienia. Na postanowienia te sl~~ą za
żalenia. 

§, 79. 1. Opłaty przewidziane W rozporządzeniu uiszc7.a 
się gotówką w OddziaJe Narodowego_ Bimku Polskiego albo 
przekazem pocztowym lub przelewem w Narodowym 'Banku 
Polskim na rachunek Urzędu Paten-toweg,o. 

2. Opłaty dotyczące różnych spraw uiszcza siEl od
dzielnie. 

DZIAŁ VII 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOI'lCOWE 

§80. 1. Wniesione po dniu 1 lipca 1971 r. podania jed- \ 
nostek gospodarki uspołecznionej o udzielEmie patentu' uwa
ża się za podania o udzfelenie patentu tymczasowego; -jeżeli 
Y'! ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporzą
dzenia jednostki te nie zgłoszą odrębnego wniosku ' o udzie
lenię patentu. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli Urząd Pa
tentowy podjął już pełne badanie zgłoszenia wynalazku. 

2. Do wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze, 
nie wypłaconych przed dniem wejścia w iycie rozporządze
nia, stosuje się przepisy rozporządzenia. 

§ 8l. 1. Z dniem wejścia w życie rozporżądzenia tracą 
moc dotychczasowe przepisy dotyczące przedmiotów w tym 
rozporzildzenip unormowanych. W s,zczególności tracą , moc 
przepisy wymienione ponfżej wraz ze wszystkimi zmianami 
'i u:wpełniertiami. 

2. Tracą moc: 

1) rozporządzenie Rady Ministrów z-- dnja 16 marca 1963 'r. 
w sprawie pós1ępówania spornego przed Urzędem Paten- ' 
towym 'PRL oraz w sprawie utworzenia (organizacji Ko
misji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym PRl oraz 
postępowania przed tą Komisją (Dz. U. Nr 16, poz. 84), 

Poz. 351 

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. 
w sprawie utworzęnia i organizacji Komisji Rozjemczej 
prży Urzędzie Patentowym Pol~kiej Rzeczypospolitej Lu
dowej oraz postępowańia przed tą Komisją (Dz. U.Nr 16, 
poz. 85), 

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpn\a 1963 r. 
w sprawie zgłószeń wynalazków do opatentowania za 
granicą, wykop.ywania praw z patentów uzyskanych za 
granicą oraz nabywailia ' od osób zagranicznych praw 

. z patentów uzyskanych w Polsce (Dz. U. Nr 41, poz. 227), 

4) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 cZęrwca 1964 r. 
w sprawie zasad i trybu ustalania i ~wypłąty wynagrb
'dze'nia za wynalazki i wżory użytkowe z zakresu obrony 
Państwa (Dż. U. Nr 20, poz. 121), . 

5) rozporządzenie Rady Ministrów Z, dnia 19 czerwca 1965 r. 
w sprawie zasad i trybu wywłaszczania praw z paten- , , 
tów na wynalazki (Dz. U. Nr -28, poz. 183), 

6) uchwała nr 74 Rady Ministrów z dnia 5 lut~go ,1963 r. w 
sprawie zasad organizowania, kierowania i koordynacji 
spraw wynalazczości. rozpowszechniania projektów wy
nalazczych ore.z zasad wynagradzania i ' finansowania w 
zakresie wynalazczości (Monitor p'o)ski' Nr 18, poz. 100), 

7) uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków 
Zawodowych z pnia 5 kwietnia 1963 r. w sprawie zasad 
tworzenia i działalności brygad -ra-cjonalizatorskiGh (Mo
nitor Polski Nr 48, poz. 239), 

8) uchwała nr )35 Rady Ministrów z dnia 8 maja 1964 r. 
w s{>rawie zasad . zawierania z poszczególnymi osobami ' 
umów o wykonanie prac z zak!:esu wynalazczoścC (Moni
tor Polski Nr 33; poz. 142), 

9) zarządzenie Przewodniczącego Kóinitetu ' Nauki i Tech- ' 
niki z dnia 14 października 1967 r. ' w sprawie zą.sad orga
nizacji i zakresu działania' służb technicznych w dziedzi-

, nie wynalazczósci' (Monitor"i'0Iski Nr 59, poz. 281). 

3. Tracą moc w zakresie ' wynalazków 
kowych: 

wzorów użyt-

1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja . 
1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu . 

. na wynalazek lub rejestracji wzoru użytkowego, wzoru 
zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wy
stawienia ' wynalazku i . wzoru użytkowego na wy~taw.ie 

publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia 
znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej 
wystawie (Dz~ U. Nr 23. poz. 133), . 

2) rozporządzenie Rady Ministrów' z 'dnia 25 sierpnia 1970 r. 
w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzo
rów użytkowych, wzorów zdobniczy/ch oraz znaków to
warowych (Dz. U. Nr 22, poz. 180). 

§ 82. Rozporządzenie wchodzi w 'życie z dniem l stycz
nia 1973 r. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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Dzi:ennik Ustaw Nr 54 - 6'46 PO"L. 351 ' .~ 

Załącznik ' nr 1 do . rozporzątlzenla 
Rady. Ministr.ów z dnia 11 grudnia 
1972r,· (poz. 351). 

TABELA WYŚOKO$CI WYNA9RODZEŃ ZA PRACOWNICZE PROJEKTY WYNALAZCZE , 
Wynagrodzenie • 

.Efek ty:ekonon:i~czne za' wynalazek j wzor użytkowy 

I 
za projekt ra~jona]jzatorski 

w :2!łGtych od 

I e{.ektów 

5,000 zł ' 200/0 
5.000- 10.000 zł 20°/'0 

1{).000- '20.000 zł . 
, 

20ifo 
20.000- 50.~00 zł 15°/0 
'50:000- -- .100.000 'Zł ' 11!'/. 

100.000.:- 200.000it 10'10 
200.000.:- 500.000 zł 7010 
500.000-- ' . 800.000 'Zł '6", " 

~.OOO- 1.UOO.000 zł 5,'5910 
iJ..OOO,OO0-2:000:000zł 5°1, 
2.'000.000- 4.000.000 zł ,4% 
4!OOG.ÓOO- 6.,000.000 'Zł l 3,2°/. 
i6.IXXWOO- ROOO.OOO zł 3QI, 
B.OOO.OOO-JO.OOO.OOO zł '2.,5°/. 
ponad Jo..OOO.OOO zł 2% 

\ 

:ale nie 
mnl:el niz 

2.000 zł 
2.000 zł 
2 .000 zł 
4.000 'lł 

7.500 ił 
12.000 'Zł 
'20.000 żł 
.'35.000 "Zł 
48.000 zl , 
55.000 zł 

100:000 zł 
100.000 zł 
192.000 zł 
240.000 zł 
250.000 zł 

od 
:1 

ale nie 
efektów mnlej niz ' 

l 

20°' 0 500 zł 
18% "..1.000 zł 
13% 1.000 ' zł 
7,58/0 2.600 zł 

połowa kwoty obli-
czonej tak jak za 
wynalazek ·. i wzór . , 

użytkowy 

." 

, 

-

Załącznik nr 2 do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia l1gmdnia 
1972 r. (poz. 351). 

TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKOW I WZOROW UŻYTKOWYCH 

1. Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użyŁko
weIJo 

2. Od kaidej następnej rozpoczętej stronjcy 
opisu wymiiazktilub < wzoru użytkowego 

wraz z 'rysunkami, snin~wiąt:eg()zalącznik 
do zgłoszenia wyna.lazk u III b wzoru użytko

wego, ponad Hl str'on'icobowiązojącego for
m~tu 

3. Za kazde zastrzeżenie pierwszeństwa 
4. Za wniosek o pr.zeprowadzenie pełnego ba

dania zgłoszonego wynalazku lub wzoru 
• użylkowe,go 

,5./ Za zastępcze sporządzenie przez Urząd Pa
tentowy Śkrótl:! opisu 

6. Za wnips-ek o wydallie prz:ez Urząd Paten-to
Wy decyzji w po~tępowanł l.l' s:ponnym 

7. Za odwołanie od decyzji .Urzędu Patentowe
go wydanej ,w pos:tępówa~iu 

a) ad~inist'facyjnym 

b) spornym 
8. Za zażalenie na postanowienie .Urzęąu Pa

tentowego wydane w postępowaniu: 

Wysokoś~ 
opłat 

50 zł 

100 zł 

1.000 zł 

300 zł 

.300 zł 

300 zł 

500 zł 

10. Za wniosek o wpis do rejestru zmiany do
tyczącej uprawnionego z patentu iub z pra
wa ochwrlnegp albo dotycz.ącej patentu łub 
prawa ochronnego 

11. Za wniosek o ' przywrócenie terminu do 
uiszczenia opłaty okresoweJ 

12. Za zaświadczenie o istnieniu określonego 
wpisu w rejestrze 

13. Za odpis a1bo wyciąg z rejestru' - 'Od kat
dej ro~poczętej stronicy odpisu lub wycią
gu po : 

ll. Opłaty okresowe 

1. Za pierwszy okres ochrony wynalazku obej~ 
mujący l, 2 i 3 rok ochrony 

2. Za drugi okres ochrony wynalazku obejmu
jący 4 i 5 rok ochrony , 

3. ,Za trzeci okres ochrony wynalazku obejmu~ 
jący 6, 7 i 8 rok ochrony 

4. Za czwarty okres ochrony wynalazku obej
m,ujący 9 rok ochrony 

Wysokość 

opłat 

200 zł 

200 zł 

50z1 

3.000 zł 

6.000: zł 

10.200 zł 

4.200 zł 

i .' 

a' administracyjnym - 200 zł 

300 zł 

5. Za piąty okres ochrony wynalazku 'obejIIlU-

jący 10 rok ochrony 4.600 zł ' 
• 

bl spornym 
9. Za publikację opisu patentowego ' lub opisu ' 

,ochronnego wzoru utytkowego, od. każdej 
rozpoczętej stronicy publikacji 30 zł 

6. -Za szÓsty okres o~hrony wynalazku obejmu
jący 'II rok ochrony 

7. Za ' siódmy okres ochrony wynalazku obej
mujący 12 rok ochrony 

5.000 zł 

5.400 zł 

'.I 
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DZieliruk' Ustaw Nr 54 . 

8.. Za ósmy okres. ochrony wynalazku obejmu
jący 13 rok oc~rony 

9; Za dziewiąty okres ochrony wynalazku obej
mujący ~14 rok ochrony' 

. 10. Za dziesiąty okres ochrony wynalazku obej:. 
mujący 15 rok ochrony ' 

H. Zćf udzielenie patentu dodatkowego; 
12. Za , pierwszy okres 'ochrony wzoru użytko

wego · obejmujący 1, .2 i 3 rok ochrony 
t3. Za drugi okres ochronf wzoru użytkowego 

'obeimujący ( 4 i .5 rok ochrony . 

WysokoŚć 
opłat 

5.800 zł 

6.200 zł 

. (1.600 zł 

2.066 zł 

2.000 zł 

2.000 zł 

·· t 
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H. Za trzeci okres ochrony wzoru użytkowego 
obejmujący 6 rot ochrony 

15. Za cz,warty okres ochrony . wzoru użytkowe
go obejmujący "I rok ochwny 

16. Za piąty okres ocflfony wzoru użytkowego 
obe,imujący 8 rok OChIOlly 

17. Za szósty okres' ochrony wzoru użytko,wego 

obejmujący 9 rok ochrony 
18. Za siódmy okres ochrony wzoru użytkowe

go obejmujący 10 rok ochrony 
19~' Za udzielenie dodatkowego prawaocbron

nego 
\ 

Wysokość , . 
opłat 

1.000 zł: 

' 1.000 zł: 

1.0.0.0 zł 

1.000 zł 

1.000 zł 

1.500 zł 
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ROZPORZĄDZENIE RAf}Y MIN1S1"RÓW 

z dnia 13' grudnia 1972 r. 

w sprawie funduszu zakładowego w kombinatach budowlanych. 

" 
, Na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia ,28 marca -1958 r. 
9 funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych 
(Dz. U. z 1960 r. ' Nr . n, poz. 78) po zasięgnięciu opinii ' Cen
tralnej Rady Związków Zaw:odowychza:rządza się, co nastę
puje: 

§ l. Rozporządzenie dotyc-y kombinatów budowlanych 
powołanych w trybie uchwały nr 193 Rady" Ministrów z. dnia 
23 października 1969 ' r. w sprawie kombinatów przemysło

wych i budowlanych (Monitor Polski Nr 46, poz. 362), zwa-

umysłowych, a: wyznaczonego dla kombinatu na podstawie 
łącznego wyniku kombinatu, pomniejszonego o wynik zakła
dów doświadczalnych i jednosfek badawczych. 

3. Zasady pouznałuscenttalizowanego funduszll zakłado
wego kombinatu pomiędzy prac:ownikó'w zarządu kombinatu " 
oraz pomiędzy Jego jednostki organ-izacy}ne uprawnione' do 
tworzenia fl!l!JIdusz.u zakłado,weyo okreśJa' regulamin uchwa
lony przeź k~nferencję samorządu robo~niczego komDinatu. 

. 4. Zasady podziału kwot Junduszu zakładowego przypa-
:-, nych dalej "kombinatami". dających zgodnie z ust. 3 poszczególnym jednostkom orga

nizacyjnym kombinatu określa regulamin uchwalony pl'ze:z. 
konferencje samorządu ro,ootniczego tych j,ednostek. 

/. 

,§ 2. 1. Dlapracownikó_w zarządów · kombinatów oraz 
pracowników zakładów i innycb jednostek organizacyjnych 

.kombinatów, o których mowa w §§ 32 i 35 uchwały Rady Mi
nistrów nr 176 z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie gospo~ 

darki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów 
i zjednoczeń przemysłowych oraz budowlano-montażowych, 
objętych planowaniem centralnym (Monit-or Polski z 1971 r. 
Nr 26, poz. 166), ' z wyjątkiem zakładów doświadczalnych 

, oraz jednostek badawczych - tworzy się scentralizowany 
fUlldusz zakładowy kombinatu. . 

2.' Podstawą do obliczania ' odpisów na. scentralizowany 
funduSZ zakładowy ~ombinatu jest stopień wykonania TOCZ
nego 'planu rzeczowego oraz ,dyrektywnego wskażnika finan
sowego, litosowanego dla celów premiowania pracowników 

§' 3. W ~ zakresie ureguJ6w(JJlym wzporządz'eniern nie 
stosuje się przepis:ów §- 22a rozporz'ądzen ,a Rady Ministrów 
z dnla 25 maj.a 1962 r. w spra.wIe tworze nia funowszu zakła
dowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego 
i geologicznych (Dz. U. z 1967 r. Nr 22, poz~ 105, z 1969 r. 
Nr 14, poz. 101 i Nr 35, poz. 299 oraz. z 1972 r. Nr 7, poz. 39 
i Nr 15, poz. 108'). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie· 2'; dniem. ogłosze . .,. 
nia i · ohowiązuje dla odpisów na sCEmtraHzowany ' fundusz 
zakładowy kombinatów za ' 1972 r. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MIN1iSTRÓW , . 

z dnia 13 grudnia 19-72r . 

.w sprawie .najniZszel emerytury f najniiszych rent z ubezpieczenia' społ~cznego rzemieślników. I ~ . 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca! 
19?2 r. o ubezpieczeniu s.połecznym I rzemieślni'kÓW(Dz. U 
N:r 23, poz. 165} zarządza się, co następuje: 

§' 1. Ustala się następujące kwoty miesięczne naJmzszej 
emerytury i naj n fższych 'rent przysfugujących na . podstawie 
.ustawy z dnia 8' czerwC'a~ 19?2' 1'. (I, ubezpieczeniu społecznym 
rzemieślników (Dz. U. Nr 23, poz. 165): 




