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DZIEN'NI.K USTAW 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Warszawa, dnia 2'4 września 1982 r. Nr 28 
T R E S c: 
Pul.: 
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200 
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 25, sierpnia 1982 r. 

w $prawle ogłoszenia lednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów r; dnIa 11 grudnIa 1972 r. w sprawie 
projektów wynalazr::zych. 

l. Na podsta wi e § 3 rozporządzen i il Rady 1v!inistrów 
z dnia L8 ffiilja 1!:J8L r. zm ieniajilceuo rozporządzenie w 
'sprawie projek tów wynalazczych (Uz. U, Nr 18, poz. \31) 
OyldSZi.l się w włączniku do ni niejszego obwieszcze nia 
jednolity teks t fOL·f>U lzcjdzenia Racy Mini s trów z dnia 
11 grudnii.l 1972 r. w sprilwie projektów wyn i1 lazczycll 
(Dz. U. Nr 54, poz. 351), z uw zg l(~d ni en iem zmiim wpro
wadzonych rozporządzeniem Rildy Ministrów z dnia 
12 sIeI pnia 1977 r. zmi e nia jącym rozporządzenie w sp ra
w ie projektów w yna la zcz yc h (Dz. U, l':r 27, poz. 113) 
i rozporządzeniem [~ddy l\1rnistrów z dn ia 28 maja 1982 r. 
zmIeniającym rozporządzenie w sp rawie p rojektów 'Ny
n al azczych (Dz. U. i"( 18, poz. 13 1) , z zach owani e m 
ciągłej numerilc ji cIziuló w, r ozdzia łów, pi.lfag rafów, us tę-
pów i punktów. . 

2. Poda ny w zal<jczniku do niniejs zego obwie szcze
nia Je d no lity' t'eks t r oz polządzenia nie o bejmu je Il astę
pującycl' p! 'l episó w: 

l) dz i a ł u VI I. . Przepisy p rze jsciowe i końcowe, obe J. 
llluJącevo§ 80. 81 i 82 rozporząd z e nia Rady Mini
sliow z dni a 1 J g rudn ia 1972 r. w sprawie p ro jektów 
wynal azczych (Dz. U. Nr 54, poz. 351 ) w brzmieniu: 

.. § 80. 1. Wn iesione p o d n iu lipca 1971r. po-
daniil jed nostek g ospodalki t1spol ecznionej 
o udzi elen ie patentu uw~.i:a się za podania 
o udzi elenie patentu tymczasowego , j eżel i 

w ciągu li·zech miesięcy- od dnia wejścia 

w życie rozporządzenia jednostki te nia 
zgłoszą odrębnego wniosku o ud z ielenie 
p a te ntu. Przepisu tego n ie stosuje się. je
żeli Urząd Patentowy p0djął juz pełne ba
dilnie zgło ~ ze nia w y nal ilz k~. 

2. Do wyn :lgrodze il za ' pr acownicze p ~ ojekty 

wyna ldzcze, nie wypłaconych przed dniem 
wejśc ia w ż ycie rozporządzenia, stosuje 
się prze pisy rozporządzenia . 

I § 81. 1. Z dniem wejśc ia w życie rozporządzenia 
t racą moc dol ychczasowe przepisy d ot y. 
czące p rzedmiotów w tym rozporządzeniu 

ufl )rmow anych. W szczególności tracą m oc 
p rzepi sy wymienione poniżej wraz ze 
w,szystkimi zmiana mi i uzupełni~ni a mi. 

2. T rac ą m oc: 
1) rozporządzen ie Rady Ministrów z d ni a 

16 marca 1963 r. w sprawie postępo.-

wania spornego p rzf'! d Urzęd em Paten
towym oraz w sprawie utworzenia 
i o rganizacji Komisji Odwoławczej pay 
Urzędzie Patentowym oraz postępowa

nia przed tą Komisj ą (Dz. U. Nr 15, 
poz. 84), 

2) rozporząd zenie Rady Ministrów % dnia 
16 marca 1963 r. w sprawie utworzenia 
i organizacji Komisji Rozjemczej przy 
Urzf;dzie Patentowym Polskiej Rzeczy
pospolitej .Ludowej oraz postępowani. 

p rzed tą Komisją (Oz. U, Nr 16, 
poz. 85), 

3) rozporządzenie Rady Ministró w % dni. 
J 6 s ierpnia 1963 r. w sprawie zgłoszeA 

w ynalazków do opatentowania za gra
nicą, wykonywania praw z patentów 
uzyskan ych za granicą oraz nabywani. 
od osób zagranicznych praw z paten
tów uzyskanych w Polsce (Dz. U. 
Nr 41. poz, 227), 

.) rozporządzenie Rady Mi~istrów K dał 
2 czerwca 1964 r.' w sprawie %ds • 
i trybu ustalania I wypłaty wynagrt 
d zenia za wynalazki l wzory użytkow~ 
z zakresu obrony Państwa (Ds. Ue
Nr 20. poz. "121). 

~) rozpo rządzenie Rady Ministrów K dni. 
19 czerwca 1965 r. w sprawie zasad 
j trybu wywłaszczania praw z patentów 
na wynalazki (Dz. U. Nr 28, poz. 183), 

&) uchwala nr 74 Rady Ministrów % dni. 
5 lutego 1963 r. w sprawie zasad orga
nizowania. kierowan ia i koordynacji 
spraw wynalazczości, rozpowszechnia
nia projektów wynalazczych oraz zasad 

. wynagradzania j finansowa ni a w za
kresie wynalazczości (Monitor Polski 
Nr 18, poz. 100), 

7) uchwala Rady Mini s trów i Centralnej 
Rady Związków Zawodowyc h z dnia 
5 kwietnia 1963 r. w sPldwie zasad 
t worzenia i działa lnośc i bryqd d racjo
nalizatorskich (Monitor Polsk-i Nr 48, 
poz. -239). 
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8) uchwała nr 135 Rady Mini~trów z dnia 
8 maja 1964r. w sprawie zasad zawie
rania z poszczególnymi . osobami umów 
o wykonanie prac z zaklesu wynalaz
czości (Monilor Polski Nr 33, poz. 142), 

e) zarządzenie Przewodniczącego Komitetu 
Nauki i Techniki z dnia 14 paździer
nika 1967 r. w sprawie zasad organi. 
zacji I zakresu działania służb technicz
nych w dziedzinie wynalazczo~ci (Mo
nitor Polski Nr 59. poz. 281). 

3. Tracą moc w zakresie wynalazków i wzo- ' 
. rów użytkowych : 

l) rozpurządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierw
szenstwa do uzyskania patentu nd wy
nalazek albo rejestracji wzoru uźytko
wego, wzoru zdobniczego lub znaku 
towarowego w przypadkach wystawie
nia wynalazku i wzoru na wystawie 
publicznej w Polsce lub za g ranicą albo 

.. zamieszczenia znak 11 towdtowegona. 
towarze wystawionym na takiej wy
stawie (Dz. U. Nr 23; poz. 133). 

2) rozporządzenie Rady Ministrów z ania 

,2) § 2 l 3 rozporządzenia ' Rady Ministrów z dn ia 
12 sierpnia 1977 r. zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie' proJektów wynalazczych (Dz. U. ,Nr 'l7 ~ 

poz. 113) w brz\Dieniu : 

,,§ 2. 1. Za okresy ochrony, które rozpoczqly się 

przed dniem wejścia w życie ninieJszego" 
rozp(jrządzenia. pobierane są Opidly w dó "
tychczasowej Wysokości. 

2. Jezeli . drugi o)ues ochrony obejmują cy 

4 i5 . rok ochrony. okleślony w dolychcża s 
obowiązującej tabeli opłat związanych z 
ochroną wynalazków i wzotów uz ytkuwyc h • 
rozpocznie się po dniu , wejścia w zycie 
niniejszego rozporządzenia, opla tę za le n 
okres pobiE:la się w dotychczasowej wy
sokości. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ) pa ź

dziernika 1977 r.". 

3) § 2 i 4 rozporządzenIa Rady Miriistrów z dnia 28 ma
ja 19B2 r. zmieniając ego rozpolządzenie w spł awie 

projektów wynalazczych (Oz, U, Nr 18, poz. 131 ) 
w brzmieniu: 

.. § 2. Przepisy ni·nie jszego rozporządzenia stosuje s'ię 
równiez do wynagrodzen za pracowni C'te ' pro
jekty wynalazcze, zgłoszone przed dni t'- m jego 
wejścia w ż'ycie. za okres y obliczeniowe. klQle 
kończą się po dniu we jŚCia w zyrie 'tego 
rozpo riąd~nia." 

. 25 sierpnia 1970 r. w sprawie opłat ' 
związąnych z ochroną wynalazków, 
wzorów użytkowych. wzorów zdobni· 
czy.ch oraz znaków towarowych (Oz. U;· 
Nr 22. poz.IBO). 

" -', 

.. § 4. .Rozporządzenie wchodzi w życie z dn tem 
1.. lipca 1982 r ." " 'I 82: Rozporządzenie ~ch6dzl 

l Itycznia 1973 r."! 
· w życie z dniem , . 

Prezes Rady Ministrów : w z. J. Obodowskl 

ZałącZnik , do obwieszczenia Preze~& 
Rddy Mini s l rów 2 'dnia 25 sierpni a 
1982 r. (poz, 200) , 

'".. ROlPORZĄD~ENIE ' RADY MINISTRO\V 

z dnia II grudnia 1972 r. 

w sprawie pro jekłów '. wyndlazczych. 
' ; : 

,~ t;Ja p,9dstawie art. 7 ust L . art. 42 ust. 4" art. 50 
tlsL2, IH~, 60 \,1st. ·2,. :art. 70 ust 4. aft. 72 ust. 2. art. 87 '. 
usL .,. ~. art .. . 93 ·ust. 5. art. 107 ust. . l, art. . 110 ust. . 2, 
art. . lIS .ust. , 2 , ustawy z ,. dnia 19 października' 1972 r. 

'~ ,:wynalazczoścJ (Oz. U. Nr 43. poz. 272) zarządza się, 
co. następuje: 

DZIAŁ I 

Przepisy ogólne. 

f t. t. Ilekroć w rozporządzeniu Jest mowa o: 

lr ustawie - rozumie ' się przez to ustawę z dnia 19 
października 1972 ' r. ' owynalazczoścf(Oz. U. Nr 43. 
poz. 272). a powołane w rozpórządzeniu artykuły 
bez bliższego określenia oznaczają artykuły tej 
·ustawy, 

2) Urzędzie Patentowym - rozumie się przez lo Urząd 
Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

3) organach nadrzędnych '-. rozumie się przez to mi
nistrów, komisje I komitety sprawujące funkcje na· 
czelnych Olganów administracji ' państwowej. ' urzędy 

centralne I terenowe organy administracji panstwo
Y/ej stopnia ' wojew6dzkiegoL- jak również odpowied~ 

. nie zarz,ądyorganizacjf zawodowych. spółdzielczych" 
. stowarzyszeń i inny.;b olganizaCji społecznych . 

.e) jednostkach upowaznionych - rozumie się prze z to 
jednostki gospodarki uspołecznionej upowazni bne 
przez Ministra Handlu Zagranicznego do dokonyw a
nia cz~nnośri związanych z ochroną wynalazków 
i wzorów uzytkowych oraz Ich udostępnianiem . l a 
granicą lub do zastępowania w Polskiej Rzeczypo
spolitej Ludowej obywateli panstw obcych oraz ,z a-

' . granicznych osób prawnych w sprawach związdnhh 
z oChroną -Wynalazków i wzorów użytkowych, 

5) efekta'ch uzyskanych przez wykonywanie prawa -
rozumie się pr1.ez to elekt y u1.yskane przez udzi e le
nie licencji. przeniesienie prawa lub dochodzen ie ' 
przez uprawnionego roszczeń z powodu naruszenia 
patentu lub prawa ochronnego, 

6} przeniesieniu prawa - rozumie się przez .to prze
niesienie praWd do patentu lub ' do prawa oc hronn e
go oraz przeniesienie patentu lub prawa ochronn ego. 

2. Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się nil 
uchyl0ne przepisy ustawy z dnia 31 maja 1962 r. -
Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, pOZ. 156) lub ods y ł aj ą 

ogólnie do tych przepisów. stosuje się odpowiednio prze
pIsy ustawy oraz plzepisy rozporządzenia. 
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DZIAŁ II 

Projekty wynalazcze w gospodarce uspołecznione). 

Rozdl.ial 

Zadania Jednostek, gospodark.I -uspołec·znionej. Służby 

wynalazczości. Brygady racjonaJizalorskle. 

§ 2. t. Do zadań jednoste k gospodarki ' uspołecznio
nej w Zdkresie spraw wyn olcu:czośc,i należy: 

l) badanie. nil pods tawie informacji p a tentowej ' oraz 
innej infor macji naukowe j i technicznej, sUwu i kie· , 
r un ków lozwo jowych techniki ordZ zakresu Jej 
ochrony prawnej w dziedzinie działalności tycn 
jedtlOs le k, 

2) porówn ywanie wlasnych zamierzeń w zakresie po
stępu technicznego, p rodukcji i '. hand lu (eksportu) 

, z uzyskan ymi nd pod s tciwie badtlIl (pkt l) inl9r~ 
mac )i:lmi O: (lZ ic h wykorzyst ywanie w prącdch 

bdd awczych i rozwojowych, pró9 uk~ji i , handlu 
(e ksportu) w celu stosowunid przodujących osi ągnięć 

technicznych i z<:Jpobicgd ni a ' naruszaniu praw osób 
tr'zecich, 

3) rozwijdn ie inicjatywy wyncl razc;ze j pracowników. 
kierowanie tetna! yczne twórcz'ością wynalazcz<1 
i udzieldoie, pomocy osobom pracującym nad pro
Jekt<Jmi wyoalazClymi oraz twórcom ' i realizatorom 
p rojektów wynaJdzGych, jak również udzieranie po-
mocy klubom tec!miki i racjon" li tilcji, ' ' 

4) żapewnianie \~'łcisn ym wynalazkom i ' wz~;'o~ użytko
wymoch rony pra wne j \\' ' k raJu ' i ' za grlmicą orll:l 
usta lan ie ' e'Ner.luaJnych w ypad ków naruszenia ' uzy
ska nyctl praw, ' 
. ~ ' .: 

~) ręaliZtlCja stosowan ie ,' P,~ o jektów 
pr'i.y lętyc h d o "t USD\\' d ~ ia, 

6) zapewn ieni" och;ooy interesów i praw 
cowniczych projektów wyo al azcz ych. i 

' wy milazczYc!t 

twórców pr.-

• 2, Zudi!rdd określor,e w ' ust, I powil'}lly być , wyk~ 

' nyw ane pl'Z ),' w la j21lil1 V m wspó ł clz i a ldniu wszystkich ko
mó rek org.mizdcy j n YCi l jednos tek ' gośpodarkYuspolecz
ni onej ' Ofil4 , przy wspó ł p racy' ze iw i ązkamizawodowymi. 
sto'war'lvszenimni nduk IH\;o·lechriicznymi" klubami techni
ki i ra~j<intlii za'c j i iinn yrni orgdniz"cJami sp?!eczn ymi. 

~ ' 3. W jednostkai:il gospoda rki uspołecznionej, ' w ' 
któ ryc h llz,tsadn ia to rozrnidf wdań w zilkresie spraw 
w ynala'lcl.o<iCl, powi nn y być tworzone komórki organi
zacyjne lu b stanowiska pracy do spraw wynalazczości 

(s łu żby , w yoilldzCLOsci), 

§ 4. ' l. Dla dokon y w ilni a pro jektów wynalazczych 
lub ic h ~d liziJcji mogą b yć two /zane w jednostkach go
spodark i uspołecznionej brygady racjonaHza torskie. 

2. B r YCJdd~ filcjotJill i zatorską stanowi zespół co naj
m niej lrzech pracowników jednostki gospodarki li S p'o
łE~cznionej. 

3. \V razie potrzeby w sklad brygady racjonalizator
skiej mogą wc h odzić pracownicy innych jednostek go
s podarki uspołecznionej, które powinny umożliwić iml 
uczestniczen ie w brygadzie. 

4. ' Jednostki gosp'odarki uspołecznionej mogą zawie
rać z członkami brygad racjonaliza torskich , umowy o do
konanie projektu wynalazczego, o realizację projektu 
w Y/lalazczego oraz o dokonanie i realizację ,projektu wy
na lazczego. 

. , Rozdział 2 

Prace n<id projektami wynalazuyml. 
Zgłaszanie pr:>jektów wynalazczych. 

§ 5. I, O soby podejmujące w jednostkach gospo
dar ki uspołecznionej prdce nad projektami wynalazczy
mi powinny zawiadumić o tym swoich zwierzchników lub 
komórkę organiz(lcYJną !,stanowisko pracy) do spraw ,wy
na l azczości. Za wiadomienie to jest ,podstaw" do- udzi .. 
lenia im pomocy w pracach nad projektami wynaln .. 
cz ymi. 

2, Pomoc u4zie lona osobom pracującym nad pro
jektami ' wynalazczymi polega w szczególności na zapew
nieniu: 

1) inlormacji patentowej i naukowo-technicznej, 

2) p0rad y fachowej i pomocy warsztatowej, 

3) potrzebnych SL!rowców, muteri~łów i narzędzi. 
4) możliwości przeprowadzania badań i prób. 

3. Jeżeli jednostka gospodarki. uspołecznionej Dł. 

może udzielić pomocy we, własnym za kresie lub Vi od· ' 
powiednim terminie , zwraca się o udzielenie pomocy dca 
innej jednostki (instytutu naukowe· badawczego, biur. 
projektów, biura konstrukcyjnego, ' szkoły wyższej itp.).. 
która udziela jej na uzgodnionych warunkach. 

§ 6. -1. Kto dokonał pracowniczego projektu wyn •• 
Ił\zczego, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten pro
jekt w jeclnostcegospoctarki uspołeczi:l~'pnej. w której do
Konał tego projektu, oraz, jeżeli nie jest pracownikieąa 
tej jednostki, zawiadomić o t ym je~nostkę, w!dóliej jest 
zatrudniony;' ' 

2, Zgłoszeni!! projektu w~'naldzcżego powinno '- z." 
wierać opis projektu, , ,4 W razie potrzeby takż'e rysunki< 
schematy; obliczenia i r.eceptury umozliwiające zrozu· 
mieni,eistoty tego' pro jektu. Zgłoszenie powinno. okre
ślae dotychczasowy s tan techniki, wskazywać' prźewi
dywane elekly,śrcdki i sposób realizącji projektu wy

' nitłazczego ora:l: wymien iać twórcę lub współtwórców 

tego prOJektu. 
, " , . ... .' -.' . 

3. jeżeli twórca projektu Vv'ynalazczego ze względll 
na swoje 'kwa}jfikacj~. nie może spełnić wymagań okr .. 

, Uonych w liSt. 2, jednostka gospodarki uspołecznion.j;, 

w której projekt mą być zgloszony, jest obowiązana 

udzielić mu pomocy w zak res ie otnaco\\'ania dokulJfen
tacji zgłoszenia projektu wyn aJazcze90 oraz ,uzasadnie
nia tecłiniczno~ekonomicznego P/zydfltności projektlL. 
Przer:is § 5 ust. 3 stosuje się od powiednio. 

4. VI zglosz,eniu p rojektu w ynalazczego twórca może 
zaznaczyć, że w jego przekonaniu projekt ma cechy wy
na lazk u lub wzoru użytkOwego. 

§ 7. 'Jednostka gospodarki uspołecznionej jest ob()- ' 
wi<j zamł przy jąć zgłoszenie projektu wynalazczego, za: 
rejestrować pro jekt ora! wydac zgłaszającemu pokwito
w a nie z oznilczeni€m daty przyjęcia zgłoszenia i jego 
przedmiotu. 

§ 8. - \. Przepis y dotyczące pracowniczych projektów 
wynalazczych stosuje się również do niepracowniczych 
w y nalazków i wzorów użyt]::owych zgłoszonych przex 
twórcę w jednostce gc·spodarki uspot'ecznione j na za
sadach przewidzianych dla pracowIliezych projektów 
wynalazczych. 

2. W wypadk.ll ( . krl'ślonyrn w ust 1 twórca powi
nien podać w zgłoszeniu, czy dokonał zgłoszenia wyną-
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lezku lub wzoru użytkowego w Urzc;dzie Patentowym, 
ny został udzielony patent n<1 wynalazek lub prawo 
ochronne na wzór użytkowy oraz czy len wyna.lazek lub 
:wzór \1żytkowy jest stosowany 1 w jakim zakresie. 

3. W wypadku określonym w us~. t twórcy przy
lługujll uprawnienia i ciążą na nim ohowiązki przewi
dziane dla twórców pracowniczych projektów wynalaz.
C:llyCh. 

Rozdział 3 

OceD'a projektów wynalazczych. ' 

ł 9. I. Jednostka gospodarki uspołecznionej. w 
której został zgłoszony projękt wynalazczy" jest obo
wiązana ocenić przydatność projektu dla tej jednosqd 
w terminie dwóch miesitCcy .od daty z9-loszenia pro· 
Jektu. 

2. W razie Konieczności przeprowadzania badań 
l prób jednostka gospodarki uspołecznionej w porozu· 
mieniu z zakładowym organem związkowym , może prze
dhlŻyĆ termin okrei>lony w ust. l. Postanowienie w tej 
.prawie doręcza się twórcy projektu. 

3. Jednostka gospodarki uspołecznionej jest obowią· 
_ana zapewnić twórcy projektu wynalazczego możliwość 
'Uczestniczenia w pracach związanych z oceną pr,zy
datności jego projektu. 

•. Przy dokonywaniu oceny przydatności projektów 
wynalazczych dających efekty w dziedzinie bezpieczel1-
.twa i higieny pracy lub ochrony naturalnego srodowi
.ka' człowieka powinien brać udział społeczny inspektor 
pracy oraz prżedstawiciel służby bezpieczeństwa i hi
gieny pracy jednostki dokonującej , oceny projektu- lub 
przedstawiciel wlasciwego terenowegll organu admini· 
• tracji panstwowej. . 

ł lO, 1. Jeżeli przydatność projektu wynalazczego 
budzi wątpliwośCi lub jeżeli powstaje wątpliwość. czy 
zgłoszony projekt jest proj~ktem wynala~czym, jednostka 
dokonująca oceny powinna zasięgnąć opinii komisji wy
Dal azczości. 

2. Komisję wynalazczości w składzie: ' przewodni
czący, sekretarz, przedstawiciele właściwych komórek 
technicznych i ekonomicznych (finansowych), zakłado

wego organu zwi'l'lkowego i stowarzyszenia naukowo
-technicznego oraz klubu techniki i fClcjonalizacji. a w 
fazie pot rzeby inne osoby powołuje w jednostce gospo
darki uspołecznionej kierownik tej jednostki w porozu
mieniu z właściwym organem sa.morzlldu pracowniczego. 

3, Przewodniczqcy komisji wynalazczości jest obo
wiązany umożliwić twórcy projektu wynalazczego udział 
:w pracach komisji. 

4. Członkowie komisji wynalazczości I osoby ucze
.tniczące w jej pl aCilch są obowiązilni do nie uj a wniania 
wszelkich danych. o których powzięli wiadomość w 
awiązku z pracami komisji. 

ł 11. 1 .. Na podstawie oceny przydatności projektu 
wynalazczego jednostka gospodarki uspołecznionej wy
daje decyzje: 

J) o przyjęciu projektu wynalazczego do stosowania, 
jeżeli projekt ma , cechy, projektu: wynaJ~1zczego I na~ 
daie si-ę do ' slosowa.nia w jej 'dziaialności gospodar-
nej. ' 

2) o odmowIe przyjęcia projektu wynalazczego do sto
!>owanią, jeżeli jest on dla tej jedncstki nieprz y
datny, 

3) o umorzeniu postępowania, jeżeli zgłoszon y pro jekt 
nie ma cech projektu wynalazczego albo jeżeli z ja- · 
kiejkolwiek przyczyny postępowanie stało się bu
przedmiotowe. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. l pkt 1, powinna 
Eawierać stanowisko w sprawie zgłoszenia projektu wy· 
nalazczego w Urzędzie Patentowym w celu . uzyskania 
ochrony (art. 21),- jeżeli projekt ten ma cechy wynalilzku 
lub wzoru użytkowt!ga. 

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1, doręcza sifł 

niezwłocznie twórcy zgłoszonego projektu wynalazczego. 

4. Jeżeli jednostka gospodarki uspołecznionej uzna. 
te projekt wynalazczy może być - wykorzystany w innych 
jednostkdch gospodarki uspołecznionej, . powinna ~łozyć 
im ofertę zawarcia umowy o stosowani~ projektu wy - ' 
nalazczego (art. 87) lub umowy o przeniesieniu prawa 
(art. 42) . O złożeniu oferty oraz zawarciu umowy za· 
wiadamia się twórcę projektu. 

5. Jednostka gospodarki uspołecznionej, której zlo
tono ofertę zawarcia umowy określoną w ust. 4. jest 
obowiązana ocenić przydatność projektu wynttlaaczego 
dla tej jednostki, chyba że projekt wynalazczy nie do
tyczy zakresu jej działania , Zawarcie umowy uważa sj~ 

za przyjęcie przez jednostkę projekju wynalazczego do 
stosowania. 

f 12. Jeżeli projekt wynalazczy został zgloszon y 
przez kierownika jednostki ,gospodarki uspołeczhionej lub 
pracownika organu nadrz/~dnego, oceny przydatności pro
jektu dokonuje i decyz~ wydaje ta jednostka po uprzed
nim zasięgniElciu opinii organu samorządu pracownic1,e go. 

Rozdział • 

Zgłaszanie wynalazków I wior,Qw uzytkowy-ch . 
w Urzędzie Patentowym. 

ł 13. 1-. Jednostka gospodarki tisllOIeczhionej. zg.ła
,zając ,wynalazek w Urzt:dzie Patentowym" powinna w ' 
podani u zlozyć wniosek o udzielenie pat~ntu t ymcza
,owego. 

2.. Wniosek o udzielenie ,patentu należy iłoży~, w 
flizie gdy wynalazek jest stosowany lub jeżeli jest to 
uzasadnione z innych względów. 

3. Jeżeli wynalazek. na klóry zostal udzi.t'l on'f 
patent tymczasowy, zostnl ulstosowany po upływie ; ter
minu określonego wart. 26 usL 3, jednostka gospo
darki uspołecznionej jest ObDwiązana , zlcżyć wnios!:' k 
o przeprowadzenie pełnego badania. 

4. Jeżeli jednostka gospodarki uspołecwione} do
konala zgłoszenia wynalazku 11.lb wzoru użytkowego \'~ 

Urzędzie Patentowym, jest obowiązana ni.ezwłocznie :UI' 

wiadamiać twórcę -o istotnych czynnościach dokonywa. 
nych , przed Urzędem Patentowym i o czynnościach bądź 
decyzjach I postanowieniach Urzędll Patentowego, w y 

. danych w związku z tym zgloszeniem. 

§ 14. 1. W razie , gdy zgłoszenie wynalazku lub 
wzoru użytkowego w Urzędzie ' Patentowym _ 10stało 
uznane przez jedr.ostk~ gospodarki uspołecznionej Z4 

nieuz~sadnione ze względów gospodarczych (art. 21 
ust 1). decyzję w tej sprawie wraz z uzasadnieniem OO~ 
l~o:::zasię -tWÓf€y tego wy;nalazku- , lub wzoru uźylkGwe~o., 

• 
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2. Je~ell jednostka gospodarki uspołecznione] nie 
zgiostla wynalazku lub 'WZOHI uzytkowego w Urzędzie 
Patentowym i nie podjęła decyzji okre.ślonej w ust. 1 
w okresi.e dwóch miesięcy od zgłoszenia tego wynalaz
ku" lub ~ZOlU użytkowego w tej jednostce. twórca może 
zglósiĆ " go sam w Urzędzie Patentowym. zawiadamiając 
p tym j ednostkę gospod arki uspołecznionej. 

3. ' Przepisy ust. l I 2 stosuje się odpowiednio. w 
' tazie gdy po zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytko

wego jednostka gospodarki uspołecznionej wycofałll 
zglo.szenie. . , 

§ 15. W razie udzie lenia ' na rzecz jednostkigospo
darki uspołecznionej patentu bib prawa ochronnego na 
zgłoszony przez twórcę w Urzędzie Patentowym pracow
niczy wynalazek lub wzór użytkowy. jednostka ta jest 
obowiązana do zwrotu twórcy wydatków poniesionych 
pn:ez niego w związku ze zgłoszeniem i ochron". 

Rozdział 5 

Realizacji! projektów wynalazczych. 

ł 16. Jednostka realizująca proJekt wynalazczy Jest 
obowiązdl;la umożliwić twórcy udział w pracach zwiL\
!tan YQh z realizacją jego projektu. a gdy twórca nie jest 
pracownlkieI)1 tej jednostki. za wrzec lt nim umow, 
O uczestniczenie w tych pracach 

Rozdział , (I 

Rozpowszedmlanłe Informacji o projektacb 
wynalucz}·ch. 

, 17. t. Jednostki gospod.arkl uspołecznionej po
winny przekazywać informacje o projektach wynalaz
czych. nIldających się dostosowania w innych jednost
kach gospodarki uspołecznionej. bezpośrednio lub za po
ŚredniCtwem właściwych ośrodków informai:ji lech
nic'l.nej. 

2. W , informacji o projekcie wynalazczym ńależy 

podać opis tego p,ojektu oraz dane dotyczące przyjęci" 

projektu dQ: stosowania. jego realil.acjl lub stosowania VI 

jednostce przekazującej informację. 
3, Jednostka przekazująca informację o projekcle 

. wynalazczym może zamieścić w niej upowat1lieni:e do. 
nieodplatnego stosowania chronionego przez nią wyna
lazku lub wzoru użytkowego przez Inne jednostki gospą
darki uspołecznionej (licencja otwarta). 

. § 18. 1. Jednostka gospodarki uspołecznionej, której 
przekazano informacje o projektach wynalazczych, po
w;nn" ocenić przydatność dla niej tych projektów. Je
hH Jednostka ta uzna, że projekt wynalazczy jest dl" 
niej przydatny, wydaje decyzję o przyjęciu projektu do 
Itosowania. 

2. Jednostka gospodarki uspołecznionej, która w wy
niku rozpowszechnienia informacji o projektach wynal,,%
czych · przyjęł" projekt do stosowania, jest obowiązan" 
zawiadomić o tym twórcę tego projektu oraz wlaściwłl 
Jednostkę gospodarki uspołecznionej. 

Rozdzlal 7 

Wynagrod~enla za prolekty ' wynalazcze. 

, 19. 1. Wysokość wynagrodzenia 'l4pr-acowntczy 
projekt wynalazczy ustala ,ią w ' nleżnoścl od efektów 

Poz. 200 

uzyskanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej 
st os'ujące ten projekt. 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o efektach 
uzyskanych przez stosowanie projektu wynalazczego. do
tyczy to również elektów uzyskanych przez wyk~ny

wanie pra wa. 

3. Z wyjątkiem wypadku. gdy projekt został doko
nany w ramach umowy o dokonanie projektu wynalaz
czego, prawo do wynagrodze nia nie priysługuje nastą
pującym twórcom projektów r3cjonalizatorskich zatrud
nionym w jednostkach go~podarki uspołecznionej : 

l) kierownikom jednostek gospodarki uspolecznioneJ 
i ich. zastępcom, jeżeli przedmiot dokonanego pro
jektu leży w zakresie działalności tych jednostek. 

2) pracownikom wykonującym prace naukówo-badaw
cze i rozwojowe, jeżeli pWidmiot dokonanego pro
jektu racjonalizatorskiego objęty jest planem · przy
dzielonym do wykonania komórce organizacyjnej, VI 

której pracownicy ci są zatrudnieni, 

3) pracownikom inżynieryjno-technicznym I innym rów
norzędnym, jeżeli projekt racjonalizatorski został do
konany w wyniku wykonania polecenia służbowego. 

§ 20. 1. Za projekty wynalazcze, których stosows· 
nie przynosi efekty ekonomiczne, wynagrodzenie twórcr 
ustala sjq w zależnoś ci od wielkosci tych efektów, które 
mogL\ być również OKreślone VI sposób przybliżony .Iu_ 
szacunkowy. 

2. Tabela wysokości wyndgrcdzeń za. pracownicze 
projekty wynalazcze przynoszące elekt y ekonomlczn, 
stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

3. Za projekty wynalazcze, których stosowanie 
przynosi efekty inne niż ekonomiczne, wynagrodzeni, 
twórcy ustala się w spo;;ób szacunkoWf'. 

4. Za projekty wynal a~ze, którychslosowar.ie przy" 
nosi efekty w dziedzinie bez'pieczeństwa i higieny pracy' 
lub ochrony naturalnego środowiska ' człowieka, wyn/l'l 
grodzenie szacunkowe twórcy ust.la się 'fi zależności od 
przewidywanego osiągnięcia stopnia poprawy warunków ' 
higienicznych i stanu bezpieczeństwa pracy w warun
kach, w których zdarzają się nieszczęśliwe wypadU 
l - choroby zawodowe, lub osiągnięcia stopni" poprawy 
ochrony naturalnego środowiska c'Zlowieka. Ustalenie 
tego wynagrodzenia następuje przy współudziale spo-o 
łecznego inspektora pracy oraz przedstawiciela służb., 

bezpieczeństwa i higieny pracy jednostki ustalajqceJ 
wynagrodzenie ' lub przedstawiciel" , właiciwego tereno
wego organu administracji państwowej. 

5. Za projekty wynalazcze, których stosowanie przY"" 
nosi efekty w dziedzinie obrony lub bezpieczeństwa 
Państwa: wynagrodzenie szacunkowe twórcy ustal" I wy
płaca wla.ściwa jednostka organizacyjna resortu obronr 
narodowej lub spraw wewnętrznych. Przepisy § 23 ust. 
2-4 stosuje się odpowiednio. 

6. Za projekty . wynalazcze, których stosowanie 
przynósi jednocześnie efekty ' ekonomiczne, efekty VI 

dziedzinie bezpiec'Zeństwa i higieny pracy ' lub ochron., 
naturalnego środowiska człowieka. lub też efekty w dzia. 
dzinie obrony lub bezpieczeństw:a , Państwa.- łącznq kwol4 
wynagrodzenia twórcy sta.nowi suma wynagrod.z€ń ' usts· 
lonych na podstawie ust. l, .. I 5. 
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'f 21. t. Łączna kwota wynagrodzenia twórcy za 
pracowniczy projekt wynalazczy. wyplaconegoz tytllhi 
.tosowania projektu w jednej ·Iub więcej jednostkach 
gospodarki .uspolecznioriej za jeden rok lub więcej li,lt 
.to.owania ,projektu. wynosi: . 

l) Ul wynalazek od 5.000 +ł do I.OCO.OOO zl. 

3. Jednostka. do której przekazano wynagrodzenIe. 
prowadzi ewidencję dokonanych na rzeCz twórcy wypłat 
wynagrodzeń :i w razie osiągniE;cia górnej granicy wy
nagrodzenia, przewidzianej w ~ 21 ust. · 1. wstrzymuje 
dalsze wypłaty, li otrzymane kwoty przekraczające .gÓfD'l 
waniCę zwiękSZają jej wynik finansowy. 

i') sa wzór użytkowy od 3.000 zl do 500.000 zł. 4. Jednostka. <> której mowa w ust. 3. jest obo-
. wiązana do dQchbdzenia wynagrod~enia ol).reslonego w ' 

.) •• projekt ust. 1. 
~ racjonalizatorski . odl.000zl do ·250;000 zł. .' . . '. ' . 
. 5. Jeżeli przyjęty do stosowania projekt 'wynalazczy 

2. WynagrodzenIe ryczałtowe za pracowniczy pro- dotyczy wyrobu wytwarzanego następnie w' innej jed" 
lekt wynalazczy, ustalone na podstawie -umowy zawartej nostce gospodarki uspołecżnionej, zbywającej ten wyrób 
lDi~zytwórCIl a jednostką gospodarki uspołecznionej I będącej pierwszą \ jednostk'ą . stosującą w ten sposób 
(ut. 93 ust. "), nie może przekraczaćg6rny.ch \\'ysokoscj projekt wynalozczy.jednostkę tę uważa się za · pierwsz'l 
kwot określonych w ust. ' l. . stosującą ten pr?jękt. 

3. Wynagrodzenie twórcy' .. ' ulega podwyższeniu 
• .'HI. w razie . dokonania projektu w ramachwnowy 
" dokonanie projektu wynalazczego; wynagrodzenie to 
ale może przekraczać górnych w'ysokości kwotokreslo
ayeb w ust. 1. 

ł 22. ' 1. Za projekty wynalazcze. ograniczające lub 
Illminując:e import bądż uruchamiające lub rozszerzające 

'. produkcję ekspurtową. wynagrodzenie ustalone na pod
it .. wie §20 jednostka gospodarki uspołecznionej. po za· 
.ięgnięciu ,opinii wła~ciwego plzedmiotowo przedsiębior

.twa handlu zagranicznego. może podwyższyć do 300%. 
~., tych ·.wypadkach ' wynagrodzeni~ nie może prze kro· 
nyć wysokoŚci 'kwol okre.ślonych w § 21 ust. 1. 

2. Jeżeli nie mar.tJożliwości ·· stosowania wynalazku 
pracowniczego w . ciągu pierwszych pięciu lat stosowania 
'W ', rozmiarach uzasadnionych wzgl c;dami gosp'odarczyml. 

. Jednostka gospodarki . Uspołecznionej może przedłużyć 
ok.res wypłaty wynagrodzenia do dalszych pięciu lat, 
• tym że wynag.rodzenie ustalone na podstowie . § , 20 w 
przedłużonym okJ~sie uleg'a ndfaslającemu - zmniejszeniu 
o WO/. t uplywemkażdego kolejm~go roku st OS OWiillid 
'Wynalazku. 

3. Jeżeii w wyniku stosowania projek tu wynalaz. 
czego została wprcwadzona nowa norma pracy, twórcy 
projektu przysfuguje dod a tkowo prawo do jec1noral.owc
go ' wynagroazellla (wYJównania) w wysokościdziesięcio

krotnej kwoty stanowiącej róznicę mi ędzy jego mies i ęcz.
nym zarobkiem wynrkającyni ze slosowania R.?przednicj 
normy a zarobkiem w~nikDjącymz zdstosow ania n ówe j 
normy.. Wynagrodzenie to (wyrównanie ) w yp laca się w 
ciągu 'jednego miesiąca od dnia wprow.:lJzenia nowej 
lIormy. 

§ 23 . . 1. Zapiojekt wynaldzczy stosowany w każ
dej następnej jednostce gospodarki uspOłecznionej' twór
cy przysługuje wynagrodzenie ustDlone na podstawie 
ł 20. pod warunkie!J1 ·.ze projekt wynalazczy wstanie Z 1\ 

.tosowany w lej _ jednostce w ciągu pi(~ci ll la t od dnia 
jego zastosowania w pierw sze j jedn0stce. Wy'n t!.arodze 
ni'e wypłaca się za okres laktyczJ)('go stos'owania p ro
jektu w tej jednostce. nie przekraczający. o)uesów prze
w idzian ych wall. 94 i art. 96 . . 

2. Jednostki określone w ust. I ustaJa jlj wynngro
d~enie .pJzysługujące, twórcy projektu wynala.zczego 
I pr7.ekazują je do jednosli{i gospodarki \Ispołecz~ionej. 
'W któJej projekt te n zosl"l zgloszony . . aw razie zas to
• owania opatentowa neg~ wynalazku lub cl')ronioneqo 
'W~oru użytkowego do jednosUu·.:prawnionej z pate!1tu 
lub pw wa ochronncvo. 

§ 24 . Decyzję w sprawie ustalenia wyn'agrodzenia 
twórcy praC'owniczego projektu wynalazczęgo wydaje 
jedIlostka gospodarki' uspołecznionej, ktMa stosuje . pro
jekt wY'noJazczy, jak ' również jednostka, która uzyskuje 
efekty z wykonywania prawa. 

§ 25. L Wynagrodzenie . twórcy projektll wynalaz. 
czego ustalon.e na podstawie § 20 wypluca . !!ię . "' , nastę- · 
pujących tei'minach: ' 

1) wynagrodzen ie przypadające Jednej osobie do 
8.000 zł, a w razie llmowy o dok,onanie p~ojektu 

wyn·ąlazczego . do 12.000 zł, wypłoca się w ciąg.u 
jedneno miesiąca od dnia zastosowania;, projektu •. 

2) ->wyfiag rodzchie. przypadojące jednej osobi!'lPowyiej 
8.000 zł. a . w razie ' ulnowy o dokonani~pJ:ojektu wy
nalazczego powyżej' 12.00Q zl. .wypłaca · się t\vÓrcy 
w wysoko!;ci 50%, lecz nie mniej niż 8.000 ' zł. 11 w 
i azie umowy ' o ·· dokor;'anie projektu wynalazczego 
nie - mmej niż 12.000 zl. najpóźniej \v. ciągu jednego 
miesiAca od dnia zastosowania projek tu; . pozostałą 
częśc wynagTodzellia wypłaCa sięntijpóżniej w ciągu 
dwóch mi esięcy ud dnia zakończenia pierwszego 
roku stosow<lniu projekt li, 

3) w razie stosowania projektu przez .. okres krótszy n it 
12 miesit;c y. w ynagrodzenie wypłaca się , za okreś' 

faktyczn ego stcJso wania pro jektu, vi ciągu . dwóch 
miesi(,Cy oC! dnia zakońCzenia stosowania projektu. 

2. Jeżel i po d.wuletnim stosowaniu wzor~l. , użytko-

wego I~b . pro jektu racjonalizatorskiego i ~bliczeniu 
faktyczn ie najwyższych lIzyskanycl l elektów okaże się. 
że wypłacone . wynagJOdzenie według przepisu ust. ·· l , 
pkt I i 2 jest z3niSk ie, należy je odp'Jv! iedhio wy
równać. ' 

. 3. vVynagrod zenie za pierwszy rok stosowania y,y- , 
' nalazkn wyplaca się wedlug zcsadokreśl cnych w ust. 't 

i 2, a za ka ~,dy n'astępny rok stosowill,:a - w te rmi.riie 
dwóchmi es it')cy .od . zakollczenia roku. 

4. JeZeli wyn ngrod;'enie za projekt \vynalazczy nie 
. zOstanie wyplacón .~ w lerminie, twó rcy ' p rojektu _ przy~. 
sługuje prawo do 'ustawow'y'ch mJsetek za zwlokę w wy
sok·o'ici 8"/0 w stosllnk LI rocw .. m. chy ba że ' jt:dnos t ka 
gospodar Ki u s pól eczni onejzobowiązana do wypla ty wy
każe brak winy. 

§ 26. I. Wynagrodzenie tymczasowe, o i.'tórym 
mowa wart. 99. wypłaca twórcy projektu wynalazczego 
jedno~tka gospodarki uspołecznionej, ktMa przyjęła p ro-
jekt do stosowania. ' . 

2. ' Wyńagrodzenie dodatkowe, o któ rym mowa w 
Art iOO, w wysokości 1O~!o pełnej kwoty należnej' z ty~ 

'. 
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tulu wykonywania praw'a uzyskanego za granicą, wy
pUKa tworcy w walucie zagranicznej. w któlej uzyskano 
pł3tność. jednostka dokonl1j~ca czynności związanych 

z wykonyJNaniem tego prawa zagranicą. 

3. Jeżeli na 'żądaniE; jednostki gospodarki uspo!ecz
nionej zainteresowanej stosowdniem wynal azku lub Y"zo
ru uzytkowego nie zostało wykonane prawo uzyskane 
za g r anjcą ze względ u na interes polskiego ekspor tu, 
wynagrodzenie dodatkowe ustalone przez własciwy organ 
nadrzędny w porozumieniu z właściwym przedmiotowo 
przedsif;blOrstwem handlu zagranicznego w oparciu o spo
dZIewane efekty ekonomiczne według zasad wynagra
dzania z.:! pracovtnicze projekty wynalazcze. wypłaca 
twórcy jednostka gospc1darki uspołecznionej zaintereso
wana stosowaniem wynalazku lub wzoru użytkowego. 

10% tego wynagrodzenia wypłaca się w walucie zagra
nicznej, w, której .uzyskanopłalność. jednakże kwota wy· 
placona w walucie '. zagranicznej nie może przekraczać 
10°'/0 wpływu dewizowego uzyskanegó z tytułu eksportu 
wyrobów. 

4. Jeżeli na żądanie jednostki gospodarki uspołecz

nionej zainteresowanej stosowaniem wynalazku lub wzo
ru uż ytkow:ego nre zostalo wykonane prawo uzyskane 
za granką ze względów polityki handlowej, wynagro
dzenie dodatkowe ustalone szacunkowo przez właściwy 

otgannadrzędny w porozumieniu z wlaściwyrn przedmio
towo przedsiębiorstwem handlu zagranicznego wyp'laca 
jednostka zainteresowana stoScwaniem wynalazku lub 
wzoru użytkowego. 

5. pd~pisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do 
odpłatnego udostępnienia za granicą projektów wynalaz
czych nie chronionych za granicą. 

6. Wynagrodzenie odrębne, o którym mowa VI 

. art. 101, wypłaca jednostka gospodarki uspołecznionej. 

która przyjęła projekt wynalazczy do stosowania, w ter
minie dWÓCh miesięcy od daty przyjęcia dokumentacji 
prądatnej do stosowania tego projektu. Jednostka ta 
w tym terminie jest obowiązana również dokonać zwrotu 
udokumentowanych wydatków poniesionych przez twórcę ' 
p.rzy opracowywaniu i realizacji projektu wynalazczego, 
w tym kosztów badan, prób. modeli i prototypów po
trzebnych do dokonania oceny przydatności tego pro
jektu. Jeżeli łączna wypłeta prowadziłaby jednak do 
opóżnienia, zwrot kosztów może być dokonany od
dzielnie. 

§ 27. 1. Osobom. które na podstawie umowy za
wartej z j.;'ldnostką gospodarki uspołecznionej udzieliły 

pomocy osobom pracującym nad projektami wynalazczy
mi .lub twórcom projektów wynalazczych, wynagrodzenia 
wypłaca się według zasad wynagrodienia za prac.e zle
cone lub za pracę w godzinach nadliczbowych. 

2. Osobom, które współdziałały przy realizacji pra
cowniczego projektu wynalazczego lub przyczyniły się 

do przyspieszenia jego zastosowania, jednostka gospo
darki uspołecznionej przy~naJei wypłaca .nagrody VI 

łącznej wysokości do 50°/, wynagrodzenia przysługują
ceg<? za taki projekt wynalazczy za pierwszy rok sto
sowania tego projektu. 

3. Osobom, które przyczyniły się do rozpowszech
ni~nia pracowniczego projektu wynalazczego.współdzi~
łając w następnej jednostce gospodarki uspołecznionej 
przy jego realizacji lub przyspieszeniu zastosowania, 
jednostka ta przymajel . wypłaca nagrody włączileJ 
:wysokości do 000,'. wyna~todzeni4 . przysługującego Z4 

taki projekt wynalazczy za pierwszy rok stosowania 
projektu w tej jednostce. 

4. Twórcom projektów racjonalizatorskich, którym 
na podstawie § 19 liSt. 3 nie przysługuje prawo doW;y
nagrodzenia. jednostka gospodarki uspołecznionej stosu
jąca projekt moze przyznar i ' wypłacić nagrody w wy
sokości do 30% wynagrodzenia przysługującego za taki 
projekt racjonalizatorski w tej jednostce. 

5. Ustalenia i podziału nagród. o których mowa 
w ust. 2-4. dokonuje jednostka gospodarki uspołecznio
nej po zasięgnięcil! opinii organu , samorządu pracowni-
czego. ,. . 

6. Do osób wymienionych w ust. 2 i , 3 stosujesiQ 
odpowiednio przepis § 22 ust. 3. 

DZIAŁ III 

Umowy w ukresie Ilrojektów wynalatczych. 

Rozdział 1 

Umowa o stosowanie projektu wynalazczego. 

§ 28. 1. Je,dnostka gospodarki uspołecznionej uprąW':-· 
niona z patentu lub prawa ochronnego nie. ptofeodinó
wić zawarcia z inną jednostką gospodarki uspołeczni()
nej umowy o stosowanie projektu wynalazczego~ chyba 
że jest to uzasadnione ze wzglę.dów gospodiuczych.Od
mowa jest, niedopuszczalna. w razie gdy wy;nalazek lub 
wzór użytkowy został powołany w Polskiej Normie. 

2. Umowa o stosowanie projektu wynalazczego p~ 
winna okreslać w szczególności: 
l) projekty wynalazcze i doświadczenia techniczn~ 

organizacyjne dotyczące tych projektów, stanowiąc • 
przedmiot umowy. 

2) dane dol yczące patentów i praw ochronnych przy· 
sługujących licencjodawcy lub dokonanych prze. 
niego zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, . 
związane z przedmiotem umowy, , 

3) rodzćl. j licencji (licencja wyłączna, niewyłączna, peł-
na. niepełna), 

4) okres. na jaki za,varto umowę, 
S) wysokość i teJ miny uiszczania opłat llc;encyjnych, 
6) zakres pomocy udzielanej przez licencjodawcęlicen

cjobiorcy przy realizacji projektu wynalazczego (do
starczenie dokumentacji technicznej, konsultacja, 
szkolenie pracowników, nadzÓr nad uruchomienielll 
urządzeń wytworzonych według projektu wynalaz
czego. dostawa i m.ontaż urządzeń itp.), 

7) zakres gwarancji sprawności technicznej projektu 
wynal azczego, 

8) zasady współpracy nad udoskonalaniem. projektu 
wynalazczego i wymiany doświadczeń teC'hniczno~ 

-org anizacy jn yc h, 
9) usadyodpowiedzialn0Ści w razie niewykon'ania lub 

nienależytego wykonania całości lub e:zęści umGwy 
prze?: , jedną ze stron. 

§ 29. 1. Wysokość opłaty Ikel'lcyjnej ustala się 
w zależności od: 

1) wartości technicznej 1 eko~omicznej projektu wy~ 
nalazczego, 

2} wartości techniczneJ ekonomiczneJ . doświadc;zeń 
techniczno~organizlłcyjnych dotyczących tegop;ro. 
jektu wynalazczego. 
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., rodz3ju licencji, 
iIl zakresu gwarancji 

wynalazczego, 
~ pomocy udzielanej 

lazczego, 
') innych istotnych 

umowie. 

Eprawności technicznej projektu 

przy realizacji projektu wyna-

okolicznoś ci określonych w, 

2. W razie udzielenia licencji niewylączne j górna 
wysokość opłaty licencyjnej ni e może p,.lekrdczdc 20"/0 
efektów ekonomicznych uzyskanych przez Iicencjobio! cę 
:w pierwszym roku stosowani. ' wyr.aiazku lub wzo ru 
użytkowego. Za !1 r.1s tępne lata stosow ania op!atd w OIHf>

Ile umowy ulega zmniejszeniu, o 30i o rocznie. Pocztjw
IZy od szóstego roku stosowąniaoplata nie może , p rze · 
kraczać 3u/o efektów ekonomicznych UZYSkclDych przez 
licencjo bi o rcę. 

3. W razie udzielenia .licencji wyłącznej górna 'Ny
lokość opIaty licencyjnej ąie moze przekri! c"zać 50",'0 
efektów ekonomiczn ych uz y skan yc h przez I icenc jobiorcę 
w pienvszym roku stos.owdnia wynalazku lub wzoru 
uzytkowego. Za nd'3tępne la ta stosowónia opłata w okre
lie umowy ,ulega zmni"ejszeniu , 0 t(P!o z upIY\'iemkaż
dego koJejnego roku. Począwszy od szóstego roku sto
lowanidoplafi:l nie moie prz,'k raczac 5°:'0 efektów el\o
nomiczn ych uzyskanych przez licencjobiorcę. 

4. ,UstalBfla w .ust. 2 i 3 górna - wysokość opIa ty 
licencyjnej może mieć zastosowanie jedynie w wypdd
ku, gdy licencjo1dwca wdziela licencjobio rc y gwara ncji 
Iprawności technicznej projektu wynalazCI.eg o, UdostfW
Diadoswiadczenia techniczno-organi zLlc y jne lub udziela 
p~mocy w realizacji projektu wy~alazczego. 

5. Strony powinny określić w umowie początek 
pierw,$zego rocznego ,okresu . obliCzen,iowego. W brdku ' 
porozumienia co do terrili.nówuisz'cfania Opłdty ' licency j
Dej; licencjobiorca jest obowiązany dO jej uiszczenia 
Dajp6zniej w terminie dwóch miesięcy po ' zć!koJlczeniu 
każdego roku obliczenio\vego. ., ' 

, 6. Na żąddnie licęoc:jodawcy licencjobiorca przed
Itawi nd plsmie bilans el ektów ' ekonomicznych uzyska 
nych w każdym roku obliczeniowym. 

ł 30. W razie umowy o udostępnienie ni'e chronio-
nego projektu wynalazczego, stanowiącego tajemnicę 

jednostki gosp.odi:vkl u&poieczni/Jnej, jednostka. której . 
projekt udostępnionu, jest obtlwiązana do pl zedsię\vzięcla 
niezbędnych środków rlHljqcyc l1 ' na celu Ztlchowanie s ta
nu tajemnicy w czasie trwiJnia umowy i po jej wy
gdsnięciu Dalsze udostępni enie tego p ro jek tu wymaga 
zgody jedndstki ' udostępniającej, nie dotyczy to j ed n ć d, 
okresu po u5t~hiLlstanu taj emnicy . Przepisy § 28 i 29 
5tosuje się odpov:'iednio: 

§ 31. I. Umowa o stosow anie projektu wynllli!z· 
czego wygasa najpoZllle) z chwilą wygaśni(;cia piltent u 
lub prawa' och ronnego oraz ust ania strlnu tajemnicv 11IC 

, cllronion e~Jo ': pfCLjektu wyn a lazczego. Si c! no~ iąc € g~ til-
,: jemnicę jednostki gospoda-rki uspołecznionej. 

2. Przepis usL I stosuje się odpowiednio w razie 
.unieważnienia albo odmowy udzielenia patentu lub p ra: 
.wa ochronnego. 

Rozdział 2 

Umowa o przeniesienie, prawa. 

§ 32. I. Zawarcie umowy '- O przeniesienie prawa 
między- jednostkami gospodarki uspołecznionej może ' na- " 
stąpić w wyvadkachgospodaH::zo: ,uz-asadnionych; ' Przez 

t , 

Poz. 20(1 

tę umowę uprawniona jednostka gospodarki uspołecz
nionej (zbywca) zobowiązuje się przenieść .prawo na 
rzecz innej jednostki gospodarki uspołecznionej (nabyw
ca), którJ zobowiązuje się uiscić zapl u t ę , chyba że stro
ny ustalą inacze j. 

2. Umowy ° przeniesienie prawa pow inny określać 
w szczególno.sc i: 

J) p rawo std!'l o wiqce przedmint umow y, 

2j wys,)kusc Zd pi " ty Ol U" t e rm i ll Jt'J u i5'ZCZelli d, 

3) dol.:; p l if: jSCid p rci \\r' il . 

, § 33 l. \:\ .'ys\)kosc zupi .lty lIS[u fd s it; w I.d : e ż no ~ci 

od ' Wd l ltlsci t AC lll1l CLnej i eKUliOJllłCzn"J Wyll di dZi\u I ,, :) 

""LOlU lIz ytkuWeijU tlld'Z i !'n ycn l~tot!iych o;,;o i iCZI10-;ci 

okre';;!onycllw łimOwie, 

') Lm<JWd o plzeniesiel1ie P/dWu l1l0Ze ok rt,; ~luc, ze 
ustujenie zdpldl:y Olil 'L terminów' jej uiszczenłd nds tqpi 
Dd podstdwie plzepiso\\> §:.19, \V ty'nY wYPJuku w b r ,IKiJ 
ocłmienllC\]o porozumienia , stron przyjmuje się, że Ustd
lenie zdpldty ndsl.ijpi na' podstclwle zasdd wlaściwy'Ch d ia 

' ust il lanid górnej wy:"Okosci Op ldly iice ncyjnej z t yt'ulu 
udlielenia nd oklcs tl z yl e tni licentji wylącznej (§ 29 
ust. 3). 

3. Strony O109;J odpo\\iedni.o zmienić lub uzupełn ić , 
zasildy ustdldniawy s()ko~c i z<.lplaty określone w 'ust. '2; , 

4. W razie gdy , ZbYWCd udziela ndbywcy pomoc y 
przy realizacji wyndlaz.ku lub wzor',l użytkowego , strony 
mogćl ,_ uzgtJdnić dodatkowo wynagrodzenie za ud zie leni e 
tej pomocy. 

; "§34. I. \V filzie unieważnienia patentu lub prawa 
ochronnego LJ'a bywca mil ,prawo do otrz,ymilnia , zwrotu 
wniesionej zapłaty oraz do odszkodowania na zilsaddch 
ogólnych. , Zbywca moze jednak potrącić sobie korzyści, 

jaki,e nabywca uzyskał przez korzystanie z wynalazku 
lub wzoru ui.y tkow ego przed unieważnieniem patentu 
lub prawa ochronnego; jęźeli korzyści te są wyższe od 

' zdpldty i docll\Jc!zoneqo odszkodowania, od powiedzial
ność zbywcy ulega wylijczenlu. 

2. Ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzia lności 

prl,ewid zi<i ll e w u'<;t. lnie dotyczy zbywcy, ; który do
puojc i! się rażącego niedbalstwa. 

3. W braku odmiennego porozumienia stron zbywca 
prawa dopalentu lub do praWd ochronnego nie ponosi 
odpowiBdzialnoscL gdy na zgłoszony w Urzędzie Paten
towym wynalazek lub wzor użytkowy niezosŁanie udzie
lony patent łubpraw9 ochronne; odpowiada jednakże , 

wobec Il'ilbywcy,jei,eli kOl.zystanie z wynalazku lub 
wzoru użytkowego nill USid prawa osób trzecich. 

Rozdzial 3 

rostanowienia wspólne. 

§ 35. Do umów o stosowanie projektu wynałazcze

!Jo lub o plzeniesienie prawa w sprawach nie uregu
lowanych w rozporząd'leniu stosuje si(1 odp'owiednio' 
przepisy prawa cywili1e~lo. w szczególności przepisy art. 
397-404 KodekslJ cywilnego. 

§ 36. I. Jedp.ostki gospodarki I,lspołecznionej mog" 
zawierllf z obywatelami polsk.imi i polskimi osobami 
prJwnymi. nid będącymi jednostkami gos-podąrki uspo
łecznionej. umowy o ' przeni€sienie prawa na rzecz tych 
jednostek': hi-b 'umowy ' jjcencyjnetylko ,' ,na 2asadach 
przewidzianych' d·I~ · l;1stal 'ćloi'a ,' wysokoscL wy,nag[odzenia" 
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I:a pracownicze projekty wynalazcze. Zapłata lub opłata 
licencyjna może być zwiększona o równowartość uza
.adnionych kosztów związanych. z dokonaniem wyna
lazku lub wzoru użytkowego, ich zgłoszeniem w Urzę
dzie Patentowym oraz ochroną. 

'2. Strony mogą ust ól łić zapłdtęlub oplo tę licencyjn ą 

na zasadoc il 'i nn yc h ni ż ok reś lon e w ust. I po zas i ~; g n lę

e lu przez Je(J nustk(; gosporidlki .. uspol eQznion€'j opinii 
ory ilnu samv lzq:Ju p racow niczeyv: 

D7.IAI:. IV 

Stosunki z zagranicą w zakresie pro jeklóW , wynalazcz ~ ch. 

Rozdzi a ł 

ZgłasLanle wvnalazków i 'wzorów użytkowy.ch za granicą. 
Wykonywanie uzyskanych praw. 

§ 37. 1. 'ltV wypadkach gospodarczo uzasadnionych 
wynal azek lub wzór użytkow y ' powinien być zglosZ!Jny 
<lo ochrony za gm:1 icą. Celowość zgloszenia wynalazku 
Iqb wzoru llżytkowego do oc.hrony za granicą istnieje 
wówczas, gdy mozn,! się spodZiewać slJrz.edilzy wy ro
bów wytworzonych przez . stosowanie lego wynć!ltliku 

Iuo wzoru uzytkowego, udzieleni" licenCji l ub pl zenie
sienia prawa ' lub gdy istnieją inne uzasad nione powody. 

2. JeJ!lOs~ka gosiJotia rki u ś polecznione j, \:. której z .. ':
ata I zgłoszony \,vynala<zek ' Jubwzór uż}> tkowy , jes t 0')0-

wiązana zbadtić ce!owoś'Ć zgłoszenia teno wynalozku lub 
wzoru użytkowego ża granicą,zilsięgajqc w tym celll 
opinii właściwego przedmiotowo przedsit;lJiorstw a handl LI 

zagranicznego. Wniosek o zgłoszenie 'wynala?ku . lug 
wzoru użytkowego za, granicą moż,e ,· l(lkie z!ozyć 'w tęj 

' jednostce ·twórc;a tego wynalazku. lub wzoru użytkowego. 

3~ O decyzji w spra.wie zgłoszenia . wym!lazkulub 
wzoru użytkowego za granicą . jednostka gospodarki 
uspołecznionej zilwiadamia organ nadrzędny. Decyzj(; tę 

doręl:za się również twórcy wynalazku lub wzoru użytko. 
wego. ", 

§ 38. t. Jeżeji zgłoszenia za granicą. zamierza do
konać twórca niepraćowriiczego wynalazku lub wzoru 

• u~ytko~ego albo jego następcą 'pr:awny, Je~t '. cn obo
wiązany zasięgnąć opinii własciwego przedsic;biorslwd 
handlu zagranicznego oraz właściwej ze względu nd 
p'rzedmiot wynalazku lub wzoru użytkowego jednostki 
gospodarki uspołecznionej co do .celowości tego zgło

szenia. 
2. Jednostki określone · w ust. Isą obowiązane do 

wydania w terminie dwóch miesięcy opinii co do celo
wości . zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego za 
granicą. 

ł 39. 1. Zgłoszenia wynalazku łub wzoru użytko

. wego ża , granicą dokonuje jednostka. gospodarki uspo· 
'. łecznionej.połska osoba prawna" ,nie bp,dclca jedno::;tką 

. gOSPodarki uspołecznic;>nej bą(jź o.bywaŁel polski. który 
iglosiłwynalazek łub wzór użytkowy w, Urzędzie Pa- , 
t~mtowym, lub jego n3stępca pr~wny (zgłaszający za 
granicą)· 

2. Zgł0szenia wynalazku łub wzoru użytkO'.l\Tego za 
granicą dokonu]e ' się za pośrednictwem jednostki upo
ważnionej. cłlyba ' żezglaszającyza granicą ma . stułe 
miejsce zamieszkania lulY, siedzibęza - granicą. '. 

P"oz. 2M 

wego za granłcll na podstawIe zlecenIa zgłaszającego za 
granicII. 

2. Z chwilą przyjęcia zlecenia jednostka upoważ

niona działa w imieniu i na rzecz zglaszającego za gra
ni cą juko jego pełnomocnik. 

3. Jednostka upowazDlona może odmówić przyjęci a 
zleceni a w 'zdkresie swojego dzid /dn ia , jeżeli zgl oszen ie 
Zdgru!licą jesl sprzeczne 'L. Z,1s ilddml ochrony wynalaz
ków i wzorów uZylkowyc.h w kraju zgloszenia. Jednakże 
w razie wydania przez j ed nostkę okresloną w § 38 opinii 
o niecelowości zgłoszenia za Hranicą niepracowniczego 
wyni.J-Ia zku lub wzuru użytkowego , może ona uzależnić 

p rzy jęci e zlecenid od przekaZilh id przez zgłaszającego za 
· g rdflKą jednostce upowŁiżnionej własnych srodków de

WiL:owyc ll lL ! pokrycie wYc!,Jtków z\viqzunych ze zgłosze
niem tego wylwldZku lub WLOru uzytkowego za g r anicą. 

4. Jeż.eli zlecen ie, o którym mowa. w us t. I. nie 
· stanowi inaczej, jednostkJ upoważn iona jest . óbowiązma 

oprdco"W tlĆ zy/osLer. ie wynalazku .Iub wzoru użytkowego 

i przygotowilC dokumen ty ' pot rze bne do zgłoszenia wy" 
naJazku lub . W'loru użytkowcgo w krajach. w których 
ma być on zgloszony, ' a . ZgldSWjąCy za granicą jest 
obowiązany dostarczyć oclpowieuniq ilość kopii lub od~ 

bitek opisu wynalazk'l IlIh wzoru użytkowego zgłoszo- · 

nego w Urzęd Zie Pa tentowym ol'az udzielić pomocy fa
chowej i dosta rczyć llwteria ló\v niezbędnych do zgło
szenia . wynaldzku lub wzoru u żytkowego za g ra nicą, 

uzyskania ochrony oraz jej utrzymywania. 

§ 41. ' 1. Jednostka upoważniona pobiera od zgłasza- · 
jącego za granicć} za wykonanie czynności związanych 

z ochroną wynalazk u lub wzoru 11 7,y tkowego za granicą 

opiaty zgodnie z obowiązującą , taryfą opIat Za - czynności 

rzetznikcw patentowych. Wydatki ' jednostkiupoważnio- · 

nej w wallKie zagrunicznejzglaszający za granicą zwra" 
ca w ich równowartości , w :walucie · polskiej po obowią" 
zującym kursie. . 

2. ' Na po~lstawie umowy ze zghrsza j'ącyń1 za ,gra
nicą ni e prccowniczy wy'ndłazek '!l) b wzór" użytkowy 
koszty · związane Z ochroną tego wynalazku lub wzoru 
uzytkowegq zagranicel może pokrywać, jednostkaupo
w il j.niona. W tym wypadku koszty te p~dlegają potrą-

· ceni u po obowi .c}zuiącym kursie z pierwszych wpływów 
nilleżnych z~llaszającemu za granicć} z tylułu wy~ony
wania lIzys'kanyc h praw, jednak ze jednostka upoważnio
na może od le(Jo odstąpić. . . . 

3 . \Vysok.oSć limitów dewi z()w '~'ch przeznaczon)'ch 
na wydatki zwi ązane z ochroną wynill ilz ków i wzorów 
tlżytkowy :::hza , ~JraniCćI usta !aMinister I -I andłu Zagra
niczneqo na wniosek jed nosLki ' upowilznionej. 

§ 42. 1. J ed nostka gospodarki uspołecznionej, która 
uzyska la ochronę wyn il lllzku luh WZ l)Jll użytkowego z~ 

graniccl, mOle wydac, po zd siG~1 9i ęc iu opinii wlaściwego 

przedsiqbiorstwa handlu zag!aniC'znego, decyzję o zanie
chiwiu utrzymywania tej ochrony, jez"! /i dd/sze jej ut rzy
mywanie nie jest celowe. Przepis § 37 ust: , 2 stosuje się 
odpowiednio 

2. Utn.ymywi:mie ochrony niepr;JcGwniczego wyna
lazku lub wzoru użytkowego za ~lranicą może być uza
leżnione od przedlozenia jednostce' upoważnionej opinii 
jednostek okfe~lonych w § 38. co docelowosci' utrzy
mywania ocbrony. Przepis § 40 ust. 3 stosuje i się od-
powiednio. ' . 

§ 40. L Jednostka upowazniona ,wykonujeczynnol;ci § 43. 1. \oVykonywanie prawa m:yskaneg(i) za gra-
&Wiqzane ze zgłoszeniem wynalilzku ,:!ub.<'wzeHl·c; .użytko~.. nk4 · następuje Za pośredni<.:twem "jednostki· upow,dżnio~ 

/ 

i' .-,:, 



i 

Dziennik Ustaw Nr 28 - 514 Poz. 200. 

nej. chyba że uprawniony z tego prawa. zwany dalej 
.. upr-ilwmon)·m··. ma stałę mIejsce zduueszkama lub sle
dziłJęz<I gl anicą. 

2. Jednostka upowazmona dokonu je czynnosCl zwią

za!1ych z wykonaniem pwwa uzyskar.ego za granicą na 
pudslawle złecenia uprawnionego. PlZe[lIS § 4U ust. 2 
slusLlje się odpowiednio. 

3. ~eżeli z wykonaniem prawa uzyskanego za gra
nicą ł elCZy Się zbycie maszyn. urządzen lub innych wy
rubów związanych ze stosowaniem wynalazku lub wzóru 
uzytkowcgo. będącego przedmiotem tego prawa. wyko.~ 

nanie plawa następuje za :posrednictwem jednostki 'go
spud<.łr ki uspołccwionej własClWej ze względu na ęksport 
takich maszyn. urządzeń luh inr.ych wyro.bów. 

4. W wypadkach uzasadni9nych interesem polskiego 
eksportu aluo. W l.g lędaIHi pulityki ha.ndłowej jednostki 
gospo.darkl uspołecznio.nej zainteresowane stosowanier,n 
wyrldlal.ku lub wzoru .uzytkowego. w porozumieniu"z 
jeJnoslką_ go.spodark!ł uspołec.znione j w lasci wąze, wzglę

du na eksp.Hl wyrobu wytwarzanego przez stosowanie 
wynalazku lub wzoru , użytkowego.. mo.gą- żądać od , 
uprawnionego oraz ' od jedno.stki upowaznionej. aby uie 
zoslćl'lo\"ykon'ane prawo uzyskane zagrtlnicą. W tym 
wYPddku prawo uzyskane za granicą nie moze być wy, 
ko.ndne. 

§ 44. l. Jeżeli :uprewotonym jest jednostka gospo
darki uspolecznionej; otrzymuje ona z kwoty uzyskanej 
Zlytutu wykonania prawa. po odliczeniu w walucie za
g!anic'lllej. w k.tórej u.zyskar.o platncSć. ustalonej prze~ 
Ministra Hdndlu Zagraniczne90 prowizji jednostki upo
wdwio.oej oraz do.datk.owego wynagr'odzenia twórcy ' wy
fid!az.ku lub wzoru uzytkowego: 

l) w wa.lucie 'lagwniczne). w której uzyskano płatność. 

JW/o pełnej kwóty uzyskanej z tylulu wykonania 
praWd; wpływy te mo.Z!1d wykorzystywać por:ad limi
t y dewizowe Jednostek gospodarki uspołetznione j. 
z tym że w jednustkach i zaldaddch budzetowych 
kredyty budzetowe- na ten cel zostaną we wla5ci
wym trybie powiększone. 

2) w walucie polskiej równowartość pozostalej kwot)' 
po obowiąZUjącym kursie. 
2. Jeżeli uprawnionym jest twó rca niepracownicze

go wynalazku lub wzoru uzytkowego albo jego następca 
prawny. otrzymuje on z kwoty uzyskanej z tytułu wy
konania prawa. po odliczeniu w walucie zagranicznej, 

• w któr.ej uzyskane, płd-lność. .ustalonej przez Ministra 
Hal/d/u Zagranicznego prowizji jednostki upowaznionej: 

1) w walucie zagranicznej. w której uzyskano płatność, 
WOlo pełnej kwoty uzyskanej z tytułu wykonania 
prawa; 

2) w walucie polskiej równowartość pozostałej kwoty 
po , ()bowiązującym kursie. 

3. Jednostka gospodarki uspołecznionej, na której 
żądanie nie może być.wykonane p,rawo uzyskane za 
granicą ze względund interes polskiego eksportu (§ .43 
ust. 4). jest obowiązana wypłacić: 

l} uprawnionej jednostcegospodarkt uspołeczI1ionej 

kwotę obliczoną według zasad ustalania opłat licem
cyjnych, 

7) uprawnionemu twórcyniepracowniczego wynalazku 
lub wzoru . użyt!wwęyo albo jego następcy prawne
mu --- wynagrodzenie . obliczone według zasad usta
lenia wysokości wynagrodzeń za pracownicze prQ
Jek.ty wynalazcze. 

4. Z kwot ustalonych na podstawie ust. 3 upraw
niona Jednostka ()ospudarkl uspołecznIOnej . otrzymuje 
30"/ Q. a upr a wnio.ny twórca niepr acowniczego wynalazk~ 
lub wzoru użytkowego. łub Jego następca prawny lOu/o, . 
w walUCIe lub walutach wpływu z lytułu eksportu wy--" 
robów wytworzonych prze.! stusowanie wynalazku , lub 
wzoru lizytkowltgo, Kwoty przekdzywane w walucię 

obcej nie mogą przekraczać. odpowiednio 30% lOui. 
uzyskanego w pły wu dewizowego. 

5. Przepisów ust. 1. 3 i 4 nie stosuje się do jedno- ' 
stek .gospodarkl uspołecznionej. dfa których zasady two
rzenia i dysponowania środkami dewizowymi z tytułu 

wykonania prawa reguiują o.drębne przepisy. 

6. Jeżeli prawo uzyskane za granicą nie zostało 

wykondne ze względów polityki handlowej, jednostka 
gospodarki lIspclecznionej określona w § 43 ust. 4 jest 
obowiązana wypłacić uprawnionemu wynagrodzenie w 
wysokości ustalonejszacunkcwo przez, właściwy . oman 

nadrzędny w porozumieniu z Ministrem Han41u Zagra. 
nicznego. 

§ 4S Przepisy § 37-44 stosuje się odpowiednio 
do udostępniaOla za gwnicą nie chronionego projektu 
wynalazczego. 

Rozdzic1ł 2 

Zgłaszanie w Unędlle Patentowym wynalazków 
1 wzorów .użytkowycb osób . zagranlcmrC~. 
W ykonywanie uzyskanych praw w Polsce. 

§ 46. I Obywatele państw obcych oraz zagraniczne 
osoby pi dwne (o'soby zagranfczne) mogą zgłaszać wyna
lazki i wwryużytkowe w Urzędzie Patentowym ora'&' 
utrzymywać ich ochronę tylko za pośrednictwem jed
nostki upoważnionej. 

2. Z tytułu czynności związanych ze zgłoszeniem 

I ochroną wynalazków 'i' wzorów użytkowych osób za,
graniczn ych jednostka upoważniona pobiera opłaty zgod
nie z obowiąZUjącą taryfą opłat za czynności rzeczników 
patentowych. 

. § 47. I. Nabycie na rzecz jednostkI gospodarki 
uspołecznionej od osoby zagranicznej prawa uzyskanego 
w Polsce lub licencji z tego prawa następuje za po
średnictwem jednostki upoważnionej. 

2. Jeżeli łąCznie z prawem uzyskanym w Polsce lu)) 
licencją nabywane są od osoby zagranicznej maszyny, 
urządzenia. dokumentacja lub do~wiadczenia technićzno
-organizilcyjne związane ze stosowan.iem wynalazku lub 
wzoru użytkowego. nabycie tego prawa lub licencjI na
stępuje za pośrednictwem jednostki gospodarki uspołecz
nionej ·wła.ściwej ze względu na import takich maszyn. 
urządzeń. dDkumentacji lub doświadczen. techniczno-orga-
nizacyjnych. . 

3. Jednostki określone w ust. t 12 zawieraj4z oso- . 
bami zagranicznymi umowę o przeniesienie prawa uzy
skanego · w Polsce lub umowę licencyjną na podstawie 
zlecenia ijednostki gospodarki uspołecznionej zaintereso
wanej stosowaniem wynalazku lub wzoru użytkowego. 

4. W wypadku określonym w ust. .3 wnowa licen
cyjna powinna zastrzegać mozność przeniesienia uzyska. 
nych uprawnień \l.mownycl'l na rzeCz innych jednost.:ik 
gospodarki uspołecznionej ~interesowanych stosowaniem 
wynala:z:ku lub w:z:oruużytkowego. 
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5. Jedno:stki określone w ust. t I 2 powinny ' udzie
lać jednostkom gospodarki uspołecznIonej, zainteresowa-

-- Dym' stosowaniem wy,nalazku lub wzoru użytkowego bę

dą-cego przedmiotem. prawa uzyskanego w Polsce przez " 
osobę zagrariiczną, wszelkiej pomocy w uzyskaniu nie- ' 
zl>ędnych infotmacjldotyczącYCh tego wynalazku lub 
.wio~u użytkowego. ',' ' " 

ł 48. Nabycie od osoby zagranicznej na rzecz osoby' 
nie będącej jeqnostką gospodarki uspołecznionej prawa 
uzySkallego w Polsce lub hcencji ' z tego prawa wymaga 

(",., . ' 1er~wolenia Ministr'lHandlu Zagranicznego.PJzepis § 4~ , 

1'oZ. 20() 

sek nie odpoWiada tym ' wymaganiom, Urtąd Patent?:'ly, 
wzywa- stronę do usunięcia -jego braków w wyznaczo~ 

nym terminie pod rygorem zwrotu wniosku. 

4. W razie nieusunięcia braków wnio~ku w termi~ 

nie , Urząd Pafim t o'w y zwraca wniosek i umarza postę
powanie . 

5. , Jeżeli Urząd p"tentowy stwie.rdzi brak swojej 
właściwości- do rozpatrzenia , wniosku, przekazuje spraw~ 
właści wemu O!gilDowi. Na postanowienie to służy za-
zalenie. ' '-" -

':' f '<:- . : ~tosuje się odpowiednio. " , , 6. 'Jeżeli wnioskodawca wycofalwniosek. po wszczę- _ 
~t> .. 1 ' cłu postępowania, ' Urząd Patentowywydaj~ decyzję Q . 

• umorzeni u postępowania. 
DZ I A Ł V 

P08tępowanle aporne -przed UrzędelilPatentowym: 

7. W sprawach wymienionych w ust. 3--6 oraz w 
, .prawach zawieszenia , postępowania ,:Urząd Patentowy 
może ró-wnież orzekać na posiedzeniach niejawnych. 

, , ' ,f 

. ' 

Poiłępowanle przed Komisją Odwoławczą. 

Rozdział 

Postępowanie / sporne przed Urzędem Patentowym_ 

§ 49.1. W postępowaniu spornym Urząd Patentowy 
rozpoznaje sprawy w kolegiach , orzekających w składzie 
jednego sędziego sądu wojewódzkiego jako przewodni
czącego oraźdwóchpriedsta;wicieJi Urzędu Patentowego, ' 
jednego prZed~tawicielażwiązku zawodowego i jednego 
przedstawiciela stowarzyszenia naukowo'technicznego 
jako członków. '", 

~. Przewo<lnicząćych kolegióworzekającyeh powoc ' 
-luje ' Minister Sprawiedliwości spośr6d sędziów " sądów 

" i. : / wojewódzkich mająeych siedzibę , na- terenie m.st. War
';_',' a·:zawy. · 

. . ~ 
" 

3. Pozostalych członków kolegiów orzekających po
.wołuje Prezes Urzędu Patentoweg., 

4. Jeżeli postępowanie , dotyczy sprawy _wchodzącej 

w zakres , obrony Państwa. w skład kolegium orzekają

cego wctJOdzi ponadto przedstawiciel wojska, powołany 

przez Preżesa Urzędu Patentowego z ~isty zgłOszonej 
przez Ministra Obrony NarOdowej. 

, 
§ 50. 1. Członkowie kolegium orzekiijącego 

wiązani do nieujawniania wszelkich danych, o 
poza rozprawą jawną powzię li wiadomość w 
z pełnieniem , swoich funkcji. 

są obo
których 
związku 

2. Członkowie kolegiów orzekających są w rozstrzy
ganiu spqnv niezaviiśJi l ' podlegają tylko ustawom. 

§ 51: , 1. 'Wniosek o wszc:zęciepostępowania powi
nien , być złożony na piśmie i zawierać ,oznaczenie stron 
ł ich adresy. zwięzłe · przedstawie~e sprawy -i jasro 
określone żądanie, wskazanie środków dowodowych ora :;: 
pódpis i /datę.' , 

2.- Do wniosku należy dołączyć: 

1) p~inomocnictwo, jeieli wniosek wn'osi pełnomocnik. 

:Z} , odpisy wniosku I jego załączników w !ylu egzem
I plarzach, ile jest streD, 

' " . .. 

~) dowód uiszczenia ~t:iowiązującej ' opłaty. 

3. Urzlłd Patentowy ' bada, czy wniosek odpowi3da , 
l"ymaganiom formalnym. W, razie slwierdzeni(l,'że ' Wilio-

§ 52. 1. - Jeżeli. wniosek odpotiada "wymaganlom 
rormalnym, Urząd Patentowy doręcza drugiej stronie, od
pisy wniosku i załączonych- do ' niego dokumentów" wzy, 
wając ją w razie ' potrzeby do nadesłania pisemnej odpo
wiedzi W wyznaczonym przynajmniejtrżydzięst9dniowym 
lerminie. 

2. O złożeniu wniosku Urząd Patentowy dokonuje 
wpisu do rejestru patento~ego lub rejestru praw ochron
nyeh. 

3. strona wezwaną , do udzielenia odpowiedzi do
łącza do odpowiedzi na wniosek , tyle jej odpisów, i1~ 

jest stron w postępowaniu. 

4. Po otrzymaniu odpowiedźi na wniosek 'Iub po 
upływie terminti wyznllczonego do ' jej nadesłania Urząd 
Patentowy wyZllacza rozprawę, o czym zawiadamia, slro
ny i ich pełnomocników, doręczając im jednocześnie od
pis odpowiedzi na wniosek, jeżeli została ona złożona. 

5. Zawiadomienia o rozprawie powinny być dorę
czone stronom , przynajmniej na 7 dni przed rozprawą. 

§ 53. ). Rozprawy przed Urzędem ' Patentowym Sil 
ja wne. W razie (ozpa trywania spra\vy wchodzącej VI 

zakres , obrony Pailslwa przewodniczący koiegium zarzą
dza tpjllOśĆ rozprawy .. Przewodniczący kolegi'\im , może 
zarządzić tajność rozprawy również z innych ważnych 
przyczyn. 

2. , Urząd Pateptowy może wezwać na rozprawę oraz 
pr7esłuchać ' s\viadków i zasięgnąć opinii biegłych. M.oże 
również - o przesłucha.nie świadków oraz uzyskanie opinii 
biegłego zw rócić 'się do włilściwego miejscowo sądu re
jonowego. 

3. Urząd Patentowy może zużądać opinii odpowied 
niego instytutu ńaukowego lub ndukowo:badawczego. 
Urząd Patentowy ' możeza~ądać od instytutu ·· dodatko
wych - wyja~nień bądź pisemnych, bądź 'ustnych, przez 
wyznaczoną do tego osobę i może też zarządiić - złożenie 

dodatkcwe j opinii przez len sam lub inn y instytul. \V 
opinii instytulu n ależy wskazać osoby, które przeprowa
dzily badanie i wydalyopinię. Instytut może żądać ' wy
nagrodzenia zii wykonaną pracę i za stawiennictwo swo-
khprzedstawicieli. ,. 

4. ' Postępowanie dowodowe· przeprowadza się na roz- , 
prawie, jednakZe Urząd Patentowy może zlecić przepro
wadzenie tego ' postępowania lub jego części jednemu lub 

'kilku z cZłonków kolegium orzekającego. , O terminio 

.... ~. 

.. 

, '~ . 

"" 
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przeprowadzenia postępowanIa dowodowego zawiadamIa 
sią strony lub ich pełnomocników. 

5. Z przebiegu rozprawy protokol ant pod kierunkiem 
przewodniczącego kolegium orzekającego sporządza pro· 
tokół, który podpisują przewodniczący i protokolant. 

6. Protokół powinien zawierać: 

l) oznaczenie orgami orzekąjącego, miejsca i daty po
siedzenia, nazwiska członków kol egium orzekające
go. protokolanta, stron i ~ ich pełnomocników oraz 
oznaczenie sprawy i wzmiankę co do jawności, 

2) przebieg posiedzenia, w szczególności wnioski 
i twierdzenia stron, wyniki postępowania dowodo
wego, wymienienie zarządzeń i orzeczeń wydanych 
na posiedzeniu oraz stwierdzenie, czyzostaly ogło

szone ; zamiast podania wniosków i twierdzeń stron 
nwżna w protokole powołać się na pisma przygo
towawcze, 

3) czynności stron tplywające na rozstrzygnięcie Urzę

du Patentowego (ugoda, z-rzeC'lenie się żądania, uzna
nie, wycofanie, zmiana, rozszerzenie lub ograniczenie 
wniosku). 

1. Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienIa 
protokołu. nie później jednak niż na następnym posie
dzeniu, a po wydaniu decyzji do dnia upływu terminu 
do wniesienia odwołania. Na postanowienie odmawia
Jące sprostowania lub uzupełnienia protokołu służy u
talenie. 

§ 54. 1. Urząd Patentowy rOlstrzy(Jil spraw~ .przez 
wydanie. decyzji poprz~p[owadzeniu rozprawy, chyba t. 
przepis stanowi inaczej. 

2. Decyzja zapada zwykłq ~iększością glosów. W 
razie równosci głosów rozstrzyga glos przewodnicz,,
cego. 

3. Członek- kolegium, który nie godzi się l wlęk

''loScią , moze złożyć zdania odrębne wraz z UldSdd
nienłem. 

4. Osnowa decyzji powinna zawierać: oznaczenie 
organu orzekającego, datę rozpoznania Spl awy i wydania 
decyzji. nazwiska członków kolegium orzekającego 
I protokolanta, wymieninnie stroń, oznaczenie przedmio
tu sprawy i jej rozstu:ygnięcie, jak również rozstrzygnię
cle co do kosztów pos tępowania, powołanie podstawy 
prawnej i podpisy członków kolegium orzekającego. 

5. Przewodniczący kolegium orzekająctego ogłasza 

decyzję publicznie bezpośrednio po rozprawie, podając 

krótkie uzasadnienie rozstrzygnięcia oraz pouczając stro
ny o przysługującym im prawie odwołania się do Ko
misJi Odwotawczej przy Urzędzie Pa tentowym, ze wska
zaniem terminu i trybu wniesienia odwolania. 

6. Jeżeli ogłoszenie decyzji nie może nastąpić bel
pośrednio " po Jozprawie, kolegium orzekające odracza 
ogłoszenie decyzji. o czym przewodniczący kolegium 
~oglasla, pOdćłjąC dzień ogłoszenia decyzji. 

1. Uzasadnienie podpisuje przewodniczący kolegium 
orzekającego oraz członek kolegium sporządzający uza
aadnienie. ; Decyzję z uzasadnieniem doręcza się stronom. 

§ 55. 1. Za udzial w pracach kolegium orzekającego 
przewodniczący ; członkowie kolegiurnotrzymują wyna.
grodzenie na zasadach ustalonych przez Prezesa Urzędu 
Patentowego w pO/ozumieniu z Ministrem Pracy. Plac 
t Spraw Socjalnych. 

Po!:. 200 

2. ZamIejscowym członkom kolegium przysługuj. 
:tw.rot 'kosztów podróży według stawek obowiązującycll 
dla pracowników państwowych. . 

§ 56. I. Strona. której żądanie zosta lo uwzględnione. 
ma prawo do zwrotu ni ezbędnych kosztów postępowania 
w razie zlożenia o to wniosku nie pozme] niż przed 
zamknięciem rozprawy, z wyjątkiem kosztów wywoła..' 

nych przez jej niesumienne lub oczywiście niewlaściwe · 

postępowanie albó przez opóżnienie zgłoszenia dowodów. 
O przyznilni~ stronie zwrotu kosztów postępowania od 
strony przeciwnej postanawia Urząd Patentowy. • 

2. Prze pisu ust. 1 nie stosuje się, gdy strona prze
ciwna nie dała powodu do zlożenia wlliosku o wszczq
cie postępowania i uznała w odpowiedzi na wniosek za
Wdl te we wniosku żądanie. 

3. W razie częściowego uwzględnieą.ia wl'lioskq 
koszty postępowania znosi się wzajemnie między stH)
nami lub rozdziela stosunkowo. 

4. "V razie umorzenia postępowania z powodu wy
cofania przez stronę wniosku przed rozstrzygnięciem 

spfilwy (§ 51 ust. 6i 7) Urząd Patentowy postanawia 
o twrocie stronie polo.»'y opIat Yiinne koszty postępo
wania ponosi w tym wypadku strona. 

5. Jeżeli wnioskodawcą jest osoba mieszkająca lub 
mająca siedzibę za granką i nie posiadająca w kraju ma
jątku nierucbomego, Urząd Patentowy może na wniosek 
strony przeciwnej zobowiązać takiego wnioskodawcę dą , 
złożenia kaucji na zabezpieczenie kosztów postępowania 
pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

6. W sprawach dQtyczących kosztów postępowania. 

nie uregulowanych w ust. 1-5, stosllje się odpowiednio 
przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 57. W sprawach nie uregulowanych w f 49-58 
stosuje się odpowiednio pr2;episy Kodeksu postępowanla 

administJ:acy jnego. 

, Rozdział l 

P.ostęp.owanle .odwoławcze. 

§ 58. L Tworzy się Komisję OdW{)/awcząprzy UFZ~ 
dzie Patentowym, zwaną dalej "Komisją Odwo/awcr,ą". 

Komisja Odwoławcza ma siedzibę w m. st. Warszawie. 

2. Komisja Odwoławcza składa się z przewodnicz". 
cego i jego zastępców wyznaczoIl ych spośród sędzIów 

Sądu Najwyższego przez Pierwszego Prezesa tego Sąd. 
oruz członków powołanych przez jej przewodnkzącegq 

na wniosek Prezesa Urzędu Patentowego .. 

I 3. Nadzór nad Komisją Odwoławczą ,prawuje Pr .. 
zes Rady Ministrów, który może zlecić sprawowanie tego 
nadzoru Prezesowi Urzędu Patentowego. Nadzór nie moż. 
wkraczać w dziedzinę, w której członkowie Komisji Od- . 
woławczej są niezawisli. 

§59. 1. Komisja Odwoławcza rozpoznaje sprawy'" 
składzie jednego sędziego Sądu Najwyższego jako pfZ&

wodniczącego uraz dwóch przedsl ideli Urzędu Paten" 
towego, jednego przedstawiciela związku zawodowell_ 
I jednego przedstclwiciela stowarzyszenia nankowo-tech
nicznego, powołanyc4 do składu kolegium orzekającego 

przez przewodniczącego Komisji spośr6d jej członkówj . 

2. Przewodniczący Komisji OdwoławczeJ mot. ~, za
rządzić rozpoznanie oowałdnia ze względu n. zawiłośł 
.prawy w składzie powiększonym G dwie osoby. 
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f 60. 1. Termin do wnie.słenia odwoł.ania od decyzji 
wynosi dwa miesiące, II do wniesienia zażalenia · na po
atanowienie jeden miesiąc od dnia doręczenia stróńie Zd

al:arioneJ decyzji lub postanowienia. 

2. O odrzucenfu odwołania lub zażalenia wskutek 
przekroczenia terminu do jego wniesieńia, jeżeli nie za
chodzą !łodstawy do przywrócenia terminu. Komisja Od
:wOławcza orzeka na posfedzeniu niejawnym. . 

§ - 61. 1. Rozstrzygając odwołanie Komisja Odwo
'aw~a . utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję bądź ją 
uchyla w całości lub w części i wydaje w tym zakresie 
DOWą decyzję, bądi leż uchyla zaskarżoną decyzję i prze
kazuje sprawę iJrźędowi Pa.tentowemu da ponownego 
I'ezpatrzenia. i 

2. Urząd Pateritowy przy ponownym . rozstrzyganiu 
.prawy jest . związany oceną prawną i wskazaniami co 
do dałszego postępowania zdwartymi w decyzji Komisji. 
Odwoławczej. 

J. Przepisy ust. l i 2 stosuje się odpowiednio przy 
rozstrzyganiu UJżaJeń. 

· , c ,§ 62; Do postępoWani-a: odwoł<l·wczego stosuje się 

papowiednio przepisy ~ 49 ust. 4 . oraz ~ 50-57. 

Rozdział 3 

Wywłaszczenł.e patentu I pra,u ochronnego. 
Postępowanie wywłasztzenlowe. 

~. Urząd Patentowy dukonuje w rejestrze patento
wym wpi$u o wywlaszc:teniu patentu. 

§ b5. L Jeżełl uprawniony z palentu korzystał z 
wynalazku w swoim przedsiębiorstwie przed Wszczt:cie rn 
postępowania wywłaszczeniowego lub w czasie tego. po
stępowania, decyzja o wywłaszczeniu patentumoze Zd

wierać zezwolenie na dalsze bezpłatne korzystanie z wy
nalazku przez dotychczasowego uprawni.onego w zJKre
sie, w jakim wynalazek ten był wykorzystywany, jeżeli 

. ubiegający się Q wywłaszczenie na t,? si~godzi. 

2. Na zasadach i w trybie okreśłonych w ust. 1 
decyzja Q wywłaszczeniu może zawierać zezwolenie na 
da lsze korzystanie z wynalazku przez osoby, .które k.o
IZystaly z wynalazku na podstawie art. 41. 65 i 69. 

I 

§ 66. l. Wysokość od-szkodowania za '\\' ywlaszczony 
patent . ustala się nil iasadach określonych dla. ustalania 
wysoko~rri wynagrodzenia za wynalazki pracownicze. 

2. OdszkodOWanie przysługuje tylko za okres. w 
którym uprawnionemu z patentu pr?-ysługiwaloby prawo 
wyłącwego korzystania z wynalazku. 

3. Na wniosek uprawnionego. z patentu odszkodo
' wonie ustalone ' na podstawie przewidywanych · efektów 
ertOnomicznych wypłaca lię jednOfaZOWo w formie ry· 
czałtu. 

4. W razie wywłaszczenia pat~ntu na wynalazek. 
o szczególnym znaczeniu' dla gospodarki n iHodowej, na 
wniosek \~IC'ściwego arganu nadrzędnego może być usta
wne odszkodow ~.lD i e w wysokości przekraczającej górn-1 
grankę wynagrodzell za wynalazki prącownicze. 

ł 63. 1. ;0 wywłaszczenie patentu może ubiegać się 
zainteresowany organ administracji państwowej lub pali-
.twowa jednostka organizacyj'na (ubiegający się -o wy- 5. W wypadku określonym w § 65 liSt. l wysokO'Śt 
właszczenie)~ odszkodowania ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 

2. O wywłasz~zenie patentu dla potrzeb jednostki 6. Obowiązek wypłaty odszkodowania ciąży na ubia-
gospodarki - uspołeczniOnej nie będ<lcej pan6twową jedno- gającym się o wywłaszczenie. 
atką organizacyjną może ubiegać się organ administracji 7. Za dostarczoną przez uprawnionego z patentu do-> 
,ań.twowej l'ul.> panstwowa jednostka orga.nizacyjna kumentację. przyd-atną do . stosowdllia wynalazku będą-

· wskazana przez organ nadrzędny właściwy ze względu cego przectmiotem wywłaszczonego patentu, należ y sill 
! DII" przedmiot patentu, na wniosek OJ9'finu nadrzGdnego - mu odrębne wynagrodzenie. . 
&ainteresowane.j. jednostki g()spodarki uspołecznionej. 

3. Ubiegający się a wywłaszczenie patentu jest obo-
·;wiązany przed wszczęciem , postępowania ' wywłaszczenio

.eqow,yst~pić da .upIawnionegozpatentu .() dobrowolna 
Ilbycle patentu i w razie porozumienia zawrzeć z nim 
.mowę pplzeniesienie p.::tentu. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 3, może być za
"łUt. również w toku postępowania wywłasżczeniowego. 

5. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli prowa
dzeni. rokowań z uprawnIOnym z patentu o dobrowolne 
.bycie patentu jest niemożn we. 

ł 64. 
praw. 

1. Wywłaszczenie patentu dotyczy całości 

2. Patent podlegający wywłaszczeniu przechodzi na 
rzecz Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o wy
właszczeniu stala się ostateczna. Patent ten wykonuje w 
lrJlieniu Skarbu Państwa jednostka, która ubiegała sil1 
• jego wywłaszczenie. 

3. W razie gdy patent stanowi wspólność i-spół
. • prcrwnionych z patentu, wywłaszczenie patentu dotyczy. 
,., .. zystkich współuprawnionych. 

.f. Wywłaszczenie patentu dotyczy również, praw 
~b. które nabyły Hcencj~ lub sliblicenc~ albo korzy. 

· •• ~. wynalazku na ,odstawie art. 41, 65 i 69. 

1. Odszkodo,wanie za wy;vłaszczenie patentu 
:wypłuca si ę : 

1) do 8.000 zł - w CiąglI trzech miesięcy ód dnia, W 

którym decyzja stała si'ę ostateczna, 
\ 

2) powyżej 8.000 zł - w wysokości ; 50% , lecz nIe 
mniej niż 8.000 zł. w ciągu trzech miesięcy od dnia. 
w którym decyzja stałą się osta teczna, a. pozostllłą 
część należności - w cią~l,I piętnastu miesięcy od 
tego dnia. 

2. Jeżeli )Jprawniony do otrzymania odszkodowdnia 
odmawia jego przyjęcia albo jeżeli wypłuta od-szkodq

. '\\o'ania uprawnionemu natrafia na inne przeszkody, kwot~ 
przypadającą do wypłaty składa się do depozytu sąuq. 

wego. 

§ 68. 1. Wszczęcie postępowania wywłaszczenio

wego następuje na wniosek organu nadrzędnego właści

wego dlu ubiegającego się o wywłaszczenie patentu • 
zgłoszony do Urzędu Patentowego. 

2. We wniosku należy wskózilć: 

1) numer patentu, 

2) ubiega j ącego się o wywłaszczenie, 

3} uprawnionego. z palentu ł miejsc. jego zamieszko
;.Jlia (sitldzibę), 
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~) uzasadnienie koniecznoścł ' . wywłaszczenia patentu 
dla realizacji celów .określonych wart 70 ust. I. . 

5) dotychcza'sowy sposób stosowani,! \vynalazku, 

6) osoby korzystające z wynalazku na podstawie licen-
' _ cji, sublicencji lub art. 41, 65 i 69 oraz miejsce ich. 

zmnieszkania (siedzi bę), 
7) wyniki starań O dobrowolne przeniesienie patentu, 

8) środki na zapłacenie odszkodcwilflia, 'którymi rozpo
rządza ubiegający się o wywłaszczenie pi.itentu~ 

9) przybliżoną wysokość odszkoqowania z podaniem 
uzasadnienia oraz wskazaniem jednos t(i gospodarki 
uspolecznionej .własciwej do doklddneg o obliczenia 
wysokości nalei.nego odszkodowania. 

§ 69. 1. Urząd Patentowy rozpatruje wniose k o wy
właszczenie patentu w trybie postępowdnia spornego. 

2. Urząd Patentowy zawiadamia o wszczęciupostę

powania wywłaszczeniowego uprawnionego z patentu, 
. wnioskodawcę ł osoby wymienione w § 68 ust. 2 pkt 6 
oraz ogłaszaobwieszczer.ie o wszczęciu postępowania w 
lokalu Urzędu Patentowego i w "" Wiadomości~ch U rzędu 
·Patentowego". Ponadto dokonuje o tym wpisu do rejestru 
patentowego. 

3. ZawiadomiĘmie [ obwieszczenie powinny zawierać 
,oznaczenie: 

1) numeI\1 pJtentu, którego dotyczy postępowanie wy
/ właszczeniowe, 

2) . upra\\,nlonego 1. patentu, 

, 3) ubięgającego się ' o ·w ywłaszczenie, 
:4) termin róźprawy z pOliczeniem o prawie żgłaszani4 

wniosków , i ' uwag przed rozprawą lub w teku roz
prawy. 

4. Umowy . licencyjne lub ·umowy sublicencyjnę za
warte po dokonaniu. w rejestrze patentowym wpisu 9 
wszczęciu postępowania wywłąszczeniowego ' są . nię
walne. 

5. Zbycie patentu po wszczęciu poSt<:POWillli ,1 wy~ 
w!aszc:l('niowego nie 'ma ' wplyv,ru na t6 posti:pO\" anie. 

6. Jednostk~g.ospvdarki uspołecznionej wskażana 

we wniosku.- (§ 68 ust. 2 pkt 9) na wezwanie Urz!~du 

. Patent()Wego jost ol)owiążana do dokonania .. obliczeil w 
spraw ie odszkodowania w terminie .wskazanym p rzez ten . 
Urząd. 

, § 70. 1. Decyzję o wywłaszczeniu paler.lu wydaje . 
się na podst.awie. oceny . całokształtu okoliczności spra
wy, e1 w szczególności po lIstaleniu, że objęty .wnioskiem 
patent jest niezbędny dlarealizdCji ' celów określonych 
wart. 70 ust. ' I oraz że ubiegajćicy się o wywłaszczenie 
rozporządza środkami na zJ.placen ie oclszkodowćlnja. 

2. DeCjfzja o wywlaszczeniu pdtentu powin na w 
szczególności zawierać : 

l) oznilczenie pate ntu podlegającego , wywłaszczen iu, 
a w wypadku określonym w ar t. 70 liSt. 3 równi ez 
patentu dodatkowego. Ol dZ u,;tałenie za kresu, w ja
kim zostało orzeczone.> wywł a~zczenje, 

2) wskazanie wnioskodawcy oraz ubiegaj'jcenO się o 
wywłaszczenie, 

3) wskazanie praw osób, które l'Hlbyly licencj ę lu b sub
licencję oraz innyc!l prllw podlegających WywłdSZ
czeniu zgodnie z § 64 ust. 4, 

4} uslalenie uprawnień \yy'wlasz,czonego i innych osób 
w .. wypadku określonym w § 65, 

. Poz. 200. 

5) ustalenie wysokości <?dszkodowania" 

6) szczegółowe u~asa~Ulenie prawne i , . (aktyczne • . ' 

3. Jeżeli decyzja o wyw łaszczeniu obejmuje prawa 
osób, które nalJyly licencję łub sllblicencję,a prawa te 
zostały ujawnione w rejestrze pdtentowy~, w decyzji za
mieszczą się postanowienie. ze wypłata 'odszkodowanid 
d otychczas'owi'>m u . uprawnionemu z pŁlteil tu nastąpi wów
Cld.S, gdy wyk a7,e on, że osoby. które nSlbyły licencję 

Iqb subHcencję, wyraziły n.a to zgodę i ze w braku zgody 
odszkodowanie zostanie ziożone do d~ł' ,)Zytu sądowego. 

§ 71. Przepisy § 64-70 sto'juje się odpowiednio 
w razIe ustalania wysokości i wypłat y odszkodowań 

uprawniony!n do paten tu na wyndlazek tajny (a rt. 60). 

§ n. Przepisy § 63-71 dotyczące wywłaszczenia 

patentu stosuje się odpowied,nio do wywłaszczenia prawa : 
OChronnego na wzor lIzytk.owy. 

DZIA~ VI 

. Opiaty związane z ochroną wynalazkóW I wzorów · 
u!ytk.owych~ 

§ 73. 1. W związku z ochroną wynalazków i wzo
. rów " uzytkowych pobierane, są " opłaty jednord'lOwe ord1: 
optaly okresowe. 

2 . . Od opłat okręsó\vych związaąych .1: ochróną wy
nalazków i wzorów ' użytko"Vych . wolne są par'lstwow!-, 
jednostki organiza.cyjne. w których zgodnie z ich',:\lasa. , 
dami gospodarki findn sowej dochody , zwynalazi:zQścl; . 

stano\\' i lyby d pcllod y. budżetu. 

3. VI tlzas ć:Hlnion ych ' wy padkac h. na wniosek właści
wegoorganu nddrzęd~cgot 'Pteze~ Urzędu ·Patantow.ego . 
może zW.olnić jedIlMtlq:-. 9pspoąarki . 1lspołę,cznioneJlfi{t: 
będącą panstw.ową jedrtosiką : orgi:lniz.acyjną okre~Jon~ :w~ ; 
ust. 2 z obow,i<jzku ui szczania opIa t okresowych. 

4. Tahe!a opl.ut z.wiązanychz ochroną '. wynalazków 
wzo rów użrtkowychslan(Nli·. zał ą czn ik nr ' 2 do roz1Jo '

rząd ze nln. 

§ 7 il. I. OpIaty jed no razowe za Z9łos'6enia, ,,,nioski; ' 
9dwo!ania Zdi alenia po\,;inny być uiszczane · z góry. 

2. Jeżeli w wynikli 'wni esioneqo odwołania lub za· 
żalenia decyzja lubpostilOowienie zosUilo uchylone. 
~Iiszczona Ld oclwo!doie lub wżalen ie oplata podJegd 
zwrotowi. 

'§ 75. 1. Pierwsza opłata okresowa Z~ pief\\rsz'f 
ewentualnie dalsze pJzypaddjąc'e ok.resy ochrony wy

Ilalazku lub wzoru użytkowego platpa jest w ciągu trzech 
miesi~cy od ddty do r ęczenia pisma Urzędu . Patentowego. 
wzywuFlcego do uiszczenia tej opl'lty. 

2. Oplclly za dalsze okresy ochrolly są płatne z góry. 
nie później niż ' w dniu, w którym upływa poprzedni 
okres ochrony. . 

3. Opłaty okresowe można uiszczać również w cią

gu sze.i;ciu mies iCicy po uply\vie terminu płatności. z tyrą 

że opiaty te ulequją zwi~;ksleniu o SOlo w razie uiszczenia 
tej opłaty w pierwszym miesią cu po upływie terminu; 
lOJ!o - w drugim mi esiącu; 15" /0 --w trzecim miesiącu, 
2011,'0 - w Czw~lł'tym miesiącu: 25% - w piątym mie
siqcu i ;:oo 'Q - w szóstym miesiącu. Przepisu tego ni!!lj 
stosuje się do opłat okrcślonych w list. I. 

4.. (Opiaty ' ok!'esowe mogą być uiszczane równie! 
w ciągu jednego roku p i'zed terminem płatności. Opłaty 

o " ol 
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te podlegają zwrotowi ,' jeżeli ' przed terminem ich pl nt· · 
noścl ' patent lub prawo· ochronne zostanie unieważnione 

łub wyga~nie. Opiaty Z3 okresy ubieg/e. i za olu~s bie
:iącyni~ podlegają zwrotowi. 

'.5. , W razie udzielen.ia : patentu dodatkowego lub do.
, datkoweg..o prawa ochronnego pobiera się Zd oclu ooE: 

wynalazku lub wzoru użytkowego, stcjnowiącego . przed-
. miot tego patentu lub prawa ochronnego, oj}l dt\; zry
czą.łtowaną. Jeżeli patent dodatkowy lu li doddtkowe pl a
wo .ochronIie stanie się pcltentem l ub prd wem ochlon
nym samoistnym. za ochronę tego wynalaZKU lub wzoru 
uz'ytkowegopobiera ' się oploty okresowe. poczynając od 
na'śtępnego okresu po ustaniu patentu głównego lub 
gl6\vnego prawa ochronnego wwysokosci. jaka p rzy 
padałaby za ten następny i dalsze okresy ochrony wy. 
nalazku będącego przedmiotem palentu glównego. lub 

• wzoru użytkowego, stanowiącego p rzedmiot głównego 

prawa ochronnego. 

6. Przepis ust. I stosu je się odpowiednio do opia ty 
zryczałtowanej za ochronę wynal azku, slćtnowiącego 

pf'ledmiot patentu dodatkowego. oraz do Opłdty zryczał
towanej za ochronę wwru użytkowego, stanowiącego 

przedmiot dodatkowego prawa ochronnego. 
-/. 

1. Jeżeli osoba. na której rzecz udzielono patentu 
lub prawa ochrotlnego, nie nl0gla bez swojej winy za
chować terminu do uiszczenia opia ty okresowej lub 
opiaty 'zryczałtowanej za ochronę wyndlazku lub wzoru 
użytkowego; Jllożeona złożyć w Urzędzie Patentowym 
umotywowany 'wniosek o przywrócenie lerQlinu. Jedno
czesnie ze złożeniem taki eqo ",niosku osob~' zaintereso
wana powinna uiścić zaległą ojHatę z'większoną o 30% . ' 

8; Wiiiośek () .. przywrócenie terminu może być zlo
t~~.y w ć'iąg4 jednego miesiąca od dnia ustilniaprzy
czyny niezachowa!1ia terminu płatności. niepóiniej 
jednak nIt ' w· ciągu' toku od dnia, w którym terl termin 
upłynął. ' 

: ,§16 . . I. Zgłoszenia, wnioski, odwołania I zażalenia. 
z wyjątkiem . wniosku ci wpis do rejestru zmiany' 'doty
czącej uprawnionego z patentu lub z prawa ochronneuo 
albó. dotycz,ącej . ,pc:tentulub prawa ochronp.ego. · mogą 

być ' na wniosek ""nosząćegozwolnion e przez UHąd ' Pa
tentowy w całości łub w części od opIaty Jednt>razowej. 
jeżeli wnoszącym jest osoba, któ ra ' wykcl~e, że nie jest 
w ('tani e ich ponieść bez uszczerbku. dla utrzymania ko
niecznego dla si~bie i rodziny,~ Jeżeli wnoszącym Jest 
twó rCd pracowniczego projektu wynalazczego. podstawą 

do zwolnienia w c d lości Itib w cZt;sci od opłat może bv e 
uzasadniony wniose k wła5ciw egozakładowego lub m i ę

dzyzdk ladowego k lu bu technik i i filcJonaJizaCJi. · 

2. Na wniosek uprawnionego z patentu lub pra.wa" 
ochronne go, nie będącego jednostką gospodarki uspołecz

nionej, Urząd Patentowy może z zachowaniem warun
ków określonych w liSt.. 1 zda n ie pierwsze zwnlnic go 
w cakści lub w części od opi a t okres0wych lub . od; 
opłat zryczdłtowar.ych Zćt ochronę wynalazku łub wZoru 
uz ytkowego . 

3. Z zachowa niem warunków określonych w ust. ' 
1 f 2 Urząd Patentowy , może do sze,;ciu miesięcy odro
czyć te nnin do uiszCzenia opi a ty 9kresowej lub opbty 
zryczałto\vanej za ochronę wynalazku lub wzoru użytko

wego. 

4. Urząd Patentowy może również na ", .\~niosek 

uprawni onego z p tl tentu lub prawa ochronnego zwolnić 

go czę~cJOwo lub całkOWicie z odroczonych ' opiat WY" , 

mienionych w ust. 3, jeżeli patent lub prawo ochronne 
wygasniepo upływie pier wsz~go lub , drugiego okresu 
ochrony wynalazku lub wzoru użytkowego z 'powodu 
nie uiszczenia Opłdty za drugi lub trzeci ok.res ochrony 
wynalazku lub wzoru '. użytkowego. "" 

. 5. 'vV 'sprawachbkreślon 'ych w ust. 1-'-4 Urzą'dPa': 
tentowy wydaje postanowienia. Na postariowienia ' te 
służą zażalenia. 

. . ~ ~'77 , 1.. OpŁaty pn~e\vid z ić:Tfle w .. _rozporządzę,niu , 
uisz<;za się golówkąvJ odi:lzial.e Narodo~e~oBank~ , Poł 
skiego albo pizekazerh pocztowym hlb przelewem w "Na
rodowym Banku Polskim na rachunek Urzędu Patento-
wego. 

2. OpIaty dotyczące rói.nyc h spraw uiszcza się od
dzielnie. 

' ZałączJiik nr do rozporządlenla ' '; 
Radv M llli strów z dnIa II gru1nia 
1972 r. 

TABELA WYSOKO$CI WYNAGRODZEN ZA PRACO\\' NICZE PROJEKTY WYNALAZCZa 

- Wyuagro.iz., n e 

Efekty ekooQID czne w zlotych za wynalazek i wzór u~ytknwy·. za projek t racjnnu,j:tHlor.ki ., -
./ "-

od efektów ale oie m.l1eJ niż od .,f.~ kt.6w I ale' nie mniej nii 

r I 2 :I 4 5 

d6 50.000 24% za wynalazek 5.000 zł ' 12% -I 1.000 :II 

liS wzór użytkowy 3.000 zł 

50.001-100.000 18% 12~ OOO zł 

100.001-'250.000 }401. , 0 18.000 zł 

250.001-500.000 11% 3').000 "I 
, 500.001-1.000.000 8% 55.000 zł polowa kwoty uśralonej lak jak za 

1.000.001-2.500.000 6% 80 ,000 zł wynalaLek i wzór użytkowy 
2.500:001-5.000.000 5°/ 150.000 zł 10 -
5.000.001-10.000.000 401. , 0 250.000 zł 

PQDad 10.000.000 3% 400.000 zł 

li 
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Dziennik Ustaw Nr 28 . . 520 - Poz. 200 

Załącznik nr 2 do rozporządz~l}[. 
Rady Ministró\v z dnia 11 grudni .. 
1972 r. 

TABELA OPŁAT ZWlr\ZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKOW I WZOROW UZYTKOWYCII 

Wysokość 

opIat 

I. Opiaty jednorazowe. 

1. Od zgloszenia wynalazku lub wzoru 
użytkowego 

2. Od każdej następnej rozpoczętej stro-
nicy opisu wynalazku lub wzoru użytko

,wego WrilZ z zastrzeżeniami patentowy
mi lub ochronnymi oraz rysunkami po
nad 10 stronic obowiqzującego formatu 

3. Od kiJ;~dego zastrzezenia pierwszeństwa 

4. Od wniosku o przeprowadzenie pelnego 
badania zgłoszonego wynalazku łub 

wzoru lIżytkowego 

5. Za zasłl:/Jcze sporządzenie przez Urząd 
Patentowy skrótu opisu 

6. Od wmos-ku O wydanie przez Urząd Pa
tentowy decyzji w postępowaniu spor
nym 

'l. Od - odwolnnia od decyzji Urzędu Paten
towego wyclnnej w postępowaniu: 
aj administracyjnym 
b) spornym 

8, Od zażalenia na postanowienie U rzędu 

Patentowego wydane w postępowani u: 

a) administrdcy jnym 
b) spornym 

9. Za pllblikację opi s u patentowego lUD 
op isu ochronnego wzoru użytkowego 

10. Od wniosku o wpis do rejestru zmiany 
dotyczącej uprawnionego z patentu lub 
z prawa ochronnego alllo dotyczącej pa-' 
tentu lub pr'u wa ' ochronnego 

l1. Od wniosku o przyw rócenie terminu clo 
uiszczen ia opIat y okresowej 

)2. Za za swiadczenie lub wyciąg o istnieniu 
określon eg o wpisu w rejestrze 

·t3. Za wydanie dowodu pie rwszeństwa 

H. Za odpis z rejestr u 

1.000 zł· 

100 zł 

200 zł 

2.000 zł 

600 zł 

306 zł 

500 zł 

800 zł 

300 zł 
500 zł 

300 zł 

400 zł 

100 zł l 
100 zł 

200 zł, 

II. Oplitl Y okresowe. 

l. Za pierwszy okres ochrony wyna la zku , 

Wysokość 

opIat 

obejmujący L 2, 3, 4i Srok ochrony \.J.OOO zł 

2. Za drugi okres ochrony wynalazku obej-
mujący 6. 7 i 8 rok ochrony 13.000 zl 

3. Za trzeci okres ochrony wynalazku obej-
mujący 9 rok ochrony 5.000 zl 

4. Za czwarty okres ochrony wynalazku 
obejmujący 10 rokoc.hrony 5.560" zl 

5. Za piąty okres ochrony wynalazku ouej-
mujacy II rok ochron y 6.000 -zl" 

6. Za szósty okres ochrony wyn a lJZk u 
obejmujqcy 12 rok uchrony 6.500 z1. 

"l. Za siódmy okres ochrony wynalazku 
obejmujący 13 rok ochrony 7.000 zł 

·8. Za ósmy okres ochreny wynalazku obeJ-
mujący 14 rok ochrony 7.500 zł 

9. Za dziewiąty okres ochr('lIY wynalazku 
obejmujący 15 rok ochrony 8.000 zł 

10. Za udzielen ie patentu dodatkowego 5.000 zł 

11. Za pierwszy okres ochrony wzoru użyt

kowego obejmujący l, 2,,3, 4 i 5 rok 
ochrony 5.000 zł 

12. Za. drugi okres oehiony wzoru uzytko-
wego obejmujący 6, 7 i 8 rok ochrony 5.500 zł 

13. Za trzeci okres och rony wzoru użytko-

wego obejmu jąc y 9 i la rok ochrony, 6.000z1 

14. Za udzielen ia dodatko\vego prawa 
pchr onnego 3.000 zł 
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