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UST A W A 

z dnia 26 kwietnia 198", r. 

( , o 'zmianie uslawy o wynaiazc!oŚcl. 
I '. 

Art. 1. W \I",tawie z dnia 19 paź,dziernikaI972 r. 
o' wynalazczuscl tDz. U; NI 43, poz. 272) wprowadza si~r 

, I ' 
następujące zmiany: 

, .1y art. 5 ~trzymuje brimienie: 

,' •• Ad. 5. L Wynalaz( zosi:; jako 'I\vór'cia ' praca i istot: 
" ,ny czynnik pllstępU łechp icznego i roz.,: 

woju gospodark1 \<narodo.wej, k()rzY ,st~ ze 
szczeqólrwgo pup"rna, i ~pieki P'aństwa~ 

2. ' Narodowe plany , społeczno-gospodarcze 
i centralne plany rllC,Zne' okre;ślają kie

,runki rozwoju wynalazczości j postępu 

technirznego, Rada Ministr~w co roku 
dokonuje oceny stanu ' wynalazczości 
olaz z~(lewoia środki i warunki dla jej 
rozwoju, 

3. Osiągnięcia w dziedzinie Wynalazczośr:i , 
uwzgl(~dnta się przy odznaczaniu, aw,an- ' 
sowaniu- i przeszeregowywaniu twórców 
pr~jektów wynalazczych. ' , 

' 4 . .lpnnoslki panstwowe ' zapewniają wyna
ltllcom i racjona'i~aterom o~powiednie 

, warunki do twór.czej pracy . . _' 

5. Jennf]Stki gospodarki uspołecz.nionej ko
rzyslai4 z ulg w ' podatku dochodowym 
OT aż prelerenc ji kr,edytowych z tytułu 

:zastosowunia projektów wynalazczych -n a 
zdscidach określonych w odrębnych prze
pisach / ': 

b, / ednustki państwowe udzielają obywate~ , 

101 ..... pvmo( y w ich pracach ,nad projek
tri mi , wynalazczvmi\;" zak:esie przewi
dzianym w ustawach. Pomocy udzielają 
również orgaolzac je , spółdzielcze , , sam'o
rz,~dowe , oraz inne organizacje społecz
ne."; 

\ 
2) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

\\ .. Art;' 7. Radćl Min{strów, w drodze rozporządzenia • . , 
, okr ,e,,: la,: 

l) ,zasady ' or ganizacji I , finansowania wy
ha lazczości , w jednostk'ach .- gospodarki 
uJipołeczoionęj -oraz tryb" 'postępowania w 
spra~ach ( projektów' , wynalazczych w 
tych je'dnostkach. 

2), zasady tworzenia fi~śowani~ klubów 
'techniki i 'racjonalizacji. organizacji i fi

'~.I1ansowania konkur'so:w z zakresu wyna
fażcz.oścj oraz .. Turnieju Młodych ' Mi

. strzów ,Tęchoiki", 

, 3} formy pomos y w zakresje -wynalazczo~ci 
,t'" na rze.cz-' osób nie będą'eyeh pracownika

kami' jednostek gospodarki uspołeczni o-
nej."; 

/ 

, \ 

" ,', 

/ 
3)~rt.9 otrżymu je brzmienie: 

'. \ 

' .. Art. 9. 1. ' Naczelna Oliganlzacja Techń1c-iri'a : 

2. 

rzyszenia,' tecl:lniciiie. kluby tecQnikt 
cjunalizacji. ' zwi'ązki zawodowe, 

' zacje m/odziezowe l' ' inne : 
społeczne. 'do 'krórych: zakcęsu ' 

nąleżą sprawy popięręnia wy.nałaL'"~"::Ou 
, a także, działające w jednó,tkach 
darki lIspołeczniontU organy samotzą 

, udzielają twórcom' pJ-ojek tów wynal(lz- , 
,czych pomocy zgodnie ze, swymi statu-" 
tami i regulańlinami , oraz ' .. p~zepis'ami 
ustawy. ' \ . 

3. P.lzedstawkiele organizacji 
w ust. mogą _ występować jako , pe 
mocnicy twórców projektów w~al , 
czych w, sprawach z zakresu , wyna 
czości przed organami wymiaru spr 

, dliwości oraz w postępowaniu 

Urzędem Patentowym ' Polskiej 
pospolitej Ludowej, zwańym ' dalej 
dem Patebtowym». i , Komisją ' 
c.zą przy- I)rzędzi~ Pat,entowYlll.'.'; 

4) wart. 15 w ~ust. I skreśla się wyrazy "PolskiejR 
czypospolitej 'Ludowej, zwany dalej .. Urzędem 
tentowym";' f 

, 
5) \ wart. 20 dodaje ~ię ust. 3 w brzmieniu: 

.. 3. Przez uzyskanie ' ś:wiadectwa / autorskiego 
wynalazku , pracowniczęgo nabywa prawa 
nagrodzenia' : za ,stosowanie wynalazku , na ca 
obszarze Państwa na warunkach określ~:mych' 
ustawie."'; 

6) art. ,.29 ' otrzymuje brzmienie: 

j 

"Art. 29. I. Urząd PatentQwy inOże 
trywailia zgłoszenia ' wynalazku 
wać postanowienia, wzywające 
jącego, w wyznaczonym 
uzupełnienia zgłoszenia lub 
wskaza,nych braków i istotnych 
Na postanowienia te przysługuje ~a'Ża~ 
lenie. W ; razie nieuwzględnienia - za za,. 
lenia termin biegnie , na ', nowo. ' 

.1 .,.; 

2. W .razie niezastosowania się w 
czon~y,.m, terminie , 'do 
których mowa w ijst. 1. zgłosżente 
*a , Się za wycofane, a ' 
umarza się. 
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3. Jeż'eli uchybienie terminu procesowego 
,przez zgłaszającego nastąpiło w toku, ' 
rozpatrywania zgłoszenia. Urząd Paten
towy na wniosek zgłaszającego , ' posta
nowi o przywrócepiu t,erminu, jeśli zgła
szający uprawdopodobni, że uchybienie 
terminu nastąpiło bez jego winy. ' 

4. Wniosek. o którym mowa w ust. 3, wnosi 
się do Urzędu Patentowego w ciągu 

dwóch miesięcy od dnia ustania przy
czyny uchybi eIłi a , terminu, nie póżniej 
j:t;dna:k niż , w .dą.gu . roku , od dnia, w 

,k ,tórym termin ,' ten upłynął. Równocześ

ńie 'Z ,wnioskiem. zgłaszający powinien 
dopełni.ć czynności, dla której został 
określony . termin. 

S. Przywrócenie terminu do złożenia wnios
ku, o ' którym mowa w ust. 4, jest nie
dopuszcżalne: 

6. Jeżeli została wydana decyzja umarza
jąca 'postępowanie na podstawie ust. 2, 
uchybienie terminu może być uwzględ

nione, jeżeli zgłaszający; dopełnijłjąc 

jednocześnie czynności, dla której okre· 
śloriy był ' termin, uprawdopodobni w 
odwołaniu, ż~ uchybienie nastąpiło be:l4 
jego winy." ; , 

po art. 31 dodale się art .. 3.1' w brzmieniu: 

",Art . . 3P. , l. Stroną w postępowaniu przed Urzędem 
Patentowym w sptawie uzyskania paten

;. 
tu jest zgłaszający wynalazek. 

. , 

" 2. JeŻelizg.łaszającym jest jednostka gos
podarki uspołecznionej, jest ona obowią
zana do ni~zwłocznego zawia<fomienill 
twórcy o istotnych czynnościach doko
nywanych przed Urzędem Patentowym 
i o czynnosclach ' bądź decyzjach i pQ-o 
sta,ńow~eni-ach Urzędu Patentowego po-

, dejmowanych w związku z tym zgłQ-o ' 
szeniem. [ 

3'- Twórca wynalazku, o którym mowa' w 
art. 20 ust. l i art. 22 u!jt. 2, może w 
każdym stanie rozpatrywania zgłoszenia, 
aż do wydania ostatecznej decyzji w 
sprawie / udzielenia patentu, złożyć W "" 

Urzędzie /Patentowym oświadczenie, że 

przystępuje ,do sprawy. Wykonanie 
przez twórcę czynności, do której był 
wezwany zgłaszający, w '.braku przeciw
nego ośwla~zenia z jego , strony, uważa 
się, również za przystąpienie do sprawy. 

4. Od daty przystąpienia tł,Vórcy do spra
wy Urząd P~tentowy ' doręcza twórcy 
wszelkie postanowieńia, zawiadomienia 
i decyzje tak jak zgłaszającemu. 

5. VII wypadku, o którym mowa w ust. 3, 
twórca może wykonywać wszelkie czyn
ności, dopuszczalne według stanu spra': 
'wy. N'oie mOgą -one jednak, pozQstawać 
Vi sprzeczności z czynnościami i oświad- ' 
czeniami zgłaszającego. 

/ 

, 6. Jeżeli w związku z przystąpieniem do 
sprawy twórca uiścił opłaty związana 

z rozpatr)'waniem zgŁoszenia lub ' ochrQ-o / 

Poz. 130-

ną wynal~zku. ciążące na zgłasz~jącym, 
zgłaszający ' jest ~bowiązany do zwro
tu opłat na r~ecz twórcy. 

- 7. W postępowanili przed Urzędem Paten
towym w sprawach związanych ze zgła
szaniem i rozpatrywanIem wynalazków 
i wzorów użytkowyc h. p :.:łnomoc,ni.tcrem 

' jednostki gospodarki uspołecznionej jest 
rzecznik patentowy:<'; 

8) po art. 33 dodaje się art. 331 w brzmi'eniu: 
"Art. 331• Z chwilą ogłoszenia o zgłoszeniu wyna

lazek korzysta z tymczasowej ochrony ' od 
dnia zgłoszenia go -w Urzędzie ' Patentowym, 
chyba że zgłoszenie wynalazku zostało ,wy
cofane albo Urząd Patentowy odm6wił. 
udzielenia p~tentu."; , 

9) w art. 35 dodaje się ust. ',,3, w brzmieniu: 
,,3. W razie umorzenia postępowania, o którym mowa 

w ust. 1 oraz w art. 34 I1st. 2, twórca wynalazku 
może wystąpić do Urzędu , Patentowego o wyda
nie m~ świadectwa , autórskiego wra.z 'l dołączo
nym do niego opisem r'ynalazku, - zastrzeżeni~mi 
patentowymi! ewentualnie rysunkami, których 
koszt pokrywa twórca ubiegający się o 'wydanie 
świadectwa autorskiego." ; -

.10) 'iW art. 42 w ust. 2 zdanie drugie skreśla: się; 

11) art. ,43 otrzymuje brzmienie : 

"Art. 43. 1'. Wsp'Ółuprawnionyz patentu może bez 
zgody pozostałych współuprawnionych 

' korzysta~ z wynalazku we własnym za, 
kresie oraz dochodzić roszczeń z powo
du naruszenia patentu. 

2., W razi,e uzyskania korzyści ze stoso
'Yania wynalazku pizj.z jednego ze 
współuprawnionych jes( on obowiązany 
.do przeniesienia na " pozostałych współ
uprawnionych, 'stosownie' do ićh udzia • 
łów, odpowiedniej części połowy uzy
skanych korzyŚci,po ' potrąceniu ponie-
sionych nakładów. ' 

3. W zakresie nie Uregulowanym w ust. l 
i 2 stosuje się odpowiednio przepisy Ko
deksu cy~ilnego .b ws.półwłasności w 
_częŚciach ułamkowych. 

, 4. Umowa o wspólrio~d patentu może ina
czej regulowaĆ ' prawa i obowiązki " 
współupra~nionych z pai:~ntu. 

5. Przepisy ust. 1..-4 stosuje się odpo
wiednio do wspólności wawa do pa
tentu."1 

12) w art. 44: /' 
a) . w ust. 2 żdanie drugie s!creśla Się1 
h). w ust. 4 skreśl a się ria kOI1cu kropkę , dodaje się 

wyrazy ,,(licencja niewyłączna)".; 

c) ust. 5 otrzym~je brzmienie: 
,,5. JeieIi w umowie licencyjnej inaczej nie P()\o' 

stanowi ono, licencjobiorca ma prawo korzy
stania z wynalazku w takim samym zakresie 
jak licencjodawca (licencja pelna)."1 

d) po ust . . 5 dodaj:' się ust. 6-8 w brzinieniu: 
,,6. Uprawniony z litencji na korzystanie z wy..: 

naJazku może udzielić subl.tcencji tylko za 
zgodą uprawnionego z patentN; udzielenie d,al
szej ', sublicencji ' jest niedożwolone. 

\ 

, I 
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"" 7. Jeżeli w umowie licencyjnej inaczej nie po
stano~ionoł ' licencjodawca. je.st zobowiązany 
do przekazania licencjobiorcy wszystkich do
świadczeń techl'licznych potrzebnych do' korzy" 
stania z wynalazku, którymi dysponuje w mo
mencie zawarcia umowy. 

8. W rażie przejścifl patentu obciążonego ficen
cją; umowa licencyjna jest skuteczna wobec 
następcy. prawnego."1 

5. Licencja zostaje zawarta z chwilą uzgod-; 
nienia przez stron y istotn ych pos~ano

wień, umowy albo przez przystąpienre 

do stosowania wynalazku l. zawiadomie
nie licencjodawcy w terminie określo
nym w ust. 6. 

'" 

•... ". 

.. .}. I 

' . -;. . ~ ,. 
.~~ ~ 

6 L . J, 
. . icencjobiorca. który rozpoczął stoso- " ,_~ 

wanie wynalazku bez , podjęcia lub . 

13) po art. 44 dodaje się art. 441 w brzmieniu: 
przed zakończeniem rokowan, jest zo
bowiązany zawiadomić o tym pisemnie 
licencjodawcę w ciągu miesiąca od 
chwili przystąpi~nia do stosow ania wy
nalazku,- Licencjobiorca uiszcza ' maksy'-' 
maIną opłatę przewidzianą . w ust. 4, 
cl1yba że oferta licencjodawcy przewi
duje niższą opłatę. W braku odmienne- ' 
go pQrozumienia stron opłatę' wnosi się 
w ciągu miesiąca po zakończeniu każde

go roku kalendarzowego, w którym 
licencjobiorca ' stosował wynalazek 

I 

/ 

14) 

.. Art. 441• 1. jednostka gospodarki uspołecznionej 

. uprawniona z pa tentu nie może odmó
wić zaw arcia z inną jednostką gospo
d,arki uspolecznipnej l!mowy licencyjnej, 
chyba że jest to uzasadnione ze wzglę-

. dów gospodarc:z;ych. Odmowa jest nie
dopuszczalna, gdy wynalazek został po·· 
wo/a·ny w Polskjej Normie. 

2. Jeżeli w urp.owie licencyjnej ina'czej ' nie 
postanowiono, umowa wygasa najpóźniej 
z chwilą wygaśnięcia patentu. 

3. Rada Ministrów, w drodze rozporządze

nia. określa warunki zawierania umów 
licencyjnycą. między jednostkąmi gospo
darki uspołecznionej." ; 

a.rt. 45 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 45. Do umowy o korzystanie . ze zgłoszonego 
w Urzędzie Patentowym wynalazku, na 

,który nie . udzielono jeszcze patentu, Ja k 
również , do umowy o udostępnienie nie 
chronionego wynalazku, stanowiącego . ta- . 
jem nicę. stosuje się odpowiednio przepisy 
o umowach licencyjnych (art. 44 i art. 441 ), 

jeżeli strony nie postanowiły inaczej."; 

. 7. Umowa licencyjna może być rozwiązdn'a 
przez licencjobiorcę, 7 końcem roku 
kalendarzowego, w ' którym upływa trzy
letni okres' jej . obowiązywania za 
uprzednim rocznYm wypowiedzeniem; 
postanowienia umowy mniej korzystne 
dla licencjobiorcy ' są nieważne 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje s,ię odpowied
nio od chwili ogłoszenia przez Urząd . 

Patentowy o zgłoszeniu wynalazku."1 

17) po art. 49 dodaje się art. 491 w brzmieniu: . 

"Arl 491
, t. ,Jeżeli wykonawca umowy o prace ba

15) wart. 46: 

dawcze lub rozwojowe pr'zekazał zama'
wiającemu Wyniki prac zawierające "::"1:~J 
wynalazek, domniemyw.a się, że udzięlił . , ,~ 

a) ~ ust. 1 po' wyrazach ' "Urząd Patentowy" dodaje on zamawiającemu .licencji na stosowa! ~ . {.~ 
( się wyrazy "w trybie postępowania spornego"l nie wynnlazku -(liceneja dorocumial1a). ,J.~r-:~' 

b) w ust. 5 wyrazy "art: A 4 ust. 5 oraz art. 45" za- .. "J~.~.~, 
2. Jeżeli strony nie -postanowi/y. inacze'j, ' 

stępuje się wyrazami "art 44 ust. 5 i 6"; dk k . L ' ',' :,-::.'",-:" 
'W wypa u, o toF'ym mowa w ust. I, '~ 

c) po ust 6 ,dodaje się ust. ' 7· w brzmieniu: wykonawc~ pracy ma prawo ' do dodat- I' .f\~ 
,,7 . . Licencja 'przymusowa , nie, ' moż,e przyznawać kowej zapłaty w wysokości 50f0 efek"':. ' "~I'~ 

osobie, która licencję uzyskała. wyłącznego tów uzyskanych ze stosowania wynal az- . _ " '1~ 
prawa korzystania z wynalazku.";- · ku w ciągu pierwszych 5 lat 5-t0-50- _ :Ją;",;~ 

'~':l~ 
art. 49 otrzymuje brzmienie: wani-a."; ' -;,:,;~.J~ 
"Art. .(9. L Uprawniony. z patentu może złożyć w f//' 18). wart. 54 na końcu zdania ·pierws~ego kropkę zastę--: -

Urzędzie Patentow ym oświadczenie o puje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "także w -':~~ 
gotowości udzieienia licencji na stoso- stosunkach między jednostkami .. 'gospodarki lIspołecc- _,;':~:~',:~ 
wanie jego wynalazku nieodpłatnie lub niónej."; l i1 

' za odpowiednią opłatą (licencJ'a '. otwar - o' ' ~.'):~ 19) po art. 64 dodaje się ąrt. 641 w brzmieniu . f' 
ta) , . Oświadczenie nie pp dlega ' odwo- . .,;;-.1 .:~ 
laniu. "Art. 641 

• • Jeżeli strony nie postanowiły inaczej. w < :~ 
2. Oświadczenie uprawnionego z· patentu ' razie unieważnienia patentu, nabywca, li- :~ ~ 

wpisuje się do rejest-rl} patentowego c.encjobiorca' albo inna osoba, na której . '~,i;J 
oraz ogłasza w Wiadomościach Urzędu rzecz uprawniony z_ patentu dokonał od- " ,,i+:., 
Patentowego. . płatnego rozporządzel1iao ' ma prawo do :"'::-'t~ 

3. W razie .złożenia , oświadczenia o aoto- otrzymania zwrotu wniesionej zapłaty oraz - . ,~ '~ 
wości udzielenia licencji. uprawnia-ny z do żądania naprawienia szkod y na za sa- .;~ 
patentu uiszcza opłaty okresowe zWią- dach ogólnych. Zbywca może jednak potrą- : .,,~'.~ 

... zanez ochroną wynalazku zmniejszone cić sobie korzyści, jakie n bywca uzyskał l' ""/~~ 
J \ /, przez korzystanie z wynalazku przed unie,- Lxi;;; o p<;hOWę. .' . ,"Jl 

4. Licencja <Ytwarta jest niewy/ączna i peł. ważnieniem patentu; jeźeli korzyści te ~ą · .;:r~\ 
na, ą opłata licencyjna nie , może prze- wyźsze od zapłaty i dochodzonego odszko- ' .~,j 
kraczać 10010 efektów uzyskanych przez dowania: odpowiedzialność zbywcy ule9a ;r,:o) 

licencjobiorcę w każdym roku stoso- wyłączeniu."; . , ~~ 
,w ania wynalazku. 20) art. 70 skreśla się; -. >1 
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in wart. 11 po \Wyrazach "obywatela polskiego" doda je 
się wyrazy ; ;majątego stałe miejsce zamieszkanią w 

' Polsce"; -

22) w art. 78 po wyrazach "art. 27-30" dodaje się wy" 
'razy "art. . 31 1f

;, a po wyrązach "art. '32-34" . dodaje 
się przecinek oraz wyrazy "art. 35 ust. 3"; 

23) po art. 19 dodaje się art. 791 w brzmieniu: 

,,Art. 791• 1. Projektem racjonalizatorskim jest rów
nież rozwiązanie o char akterze organi
zacyjnym. 

2. , Za rozwiązanie o char.akterze organiza
cyjnym uważa si ę rozwiązanie d oty
czące organizacji pracy w zakresie sta
nowisk praey albc przepływu lhateria
łów i wyrpbów w pCocesie wytwarzania 
wyrobów oraz świadczenia usług ma
teria lny ch i ich l oqsługi, jeżeli umożli
wiają one zwiększenie wydajności pracy 
lub pełniejsze wykorzystanie środków 

pracy bądź też przynoszą- efekty w dzie
dzinie bezpi.eczeństwa i higieny pracy 
łub ochrony środowisl\a."; 

,24) w art. , 80 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Projekt ra'cjonalizatorski uważa się za now~, je
żeli ' w jednostce gospodarkJ uspołecznionej, w 
której został zgłoszony" nie był stosowany , lub) 
uprzednio zgłoszony przez inną osobę."; 

25) art. 87 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 87. Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą 

zawierać umowy o udostępnienie projektu 
racjonalizatorskiego ' staJllowiącego tajem
nicę jednostki gospodarki uspołecznionej . "; 

26Y w , art. 89 w ust. 2 skreśla si'ę kropkę i dodaje się 

. , wyrazy "i projektu racjonalizatorskiego."; 

27y vi art. 90: 

a) 'ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

' ,,3. Jednostka gospodarki uspołecznionej ' po zba-
daniu zgłoszonego projektu wynalazczego 

'J (ust. '1) przyjmuje projekt wynalazczy do wy
korzystania w całości lub w Ograniczonym za
kresi~ albo odmawia przyjęcia projektu ze 
wz.ględu na jego nieprzydatność dla tej jed7 

nostki:"; . 

, b) dooaje się ust. 4 i , 5 w brzmieniu: 

,,4. Organ ząlożyciel~:i ~':> zczeqólnie uzasadnio-
nych wypadkach .może nałożyć na przeds ię 

biorstwo państwowe obowiązek ' stosowania 
'prQjektu wynalazczeg,o, niezbędnego dla roz
woju gospodarki narodowej lub obrony kra ju. 

5. W, sprawach określonych w ust. 4 stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 54 ust. ' 2 i , 3 oraz 
art. ,58 ustawy \ z dnia ' 25 września 1981 r. o 
przedsiębiorstwach' panstwowych (Dz. U. Nr 24, 
poz. 122, Z 1932 r. Nr 45, póz. 289 i z 1983 r. 
Nr 36; poz. 165 i Nr 39, poz. 176)."; 

28) wart. 91 w ust. 2 zdanie drugie skreśJa si.ę; 
, -

29) wart. 92 w ust. 1 wyrazy ,,0 stosowanie" zastępu je 
s-i ę wyrazami , "o korzystanie z"; 

30) wart. 93:. " 
a) w ust. 1 wyrazy "przYiętego do stosowania" ,za

stępuje się wyrazem "stosowanego"; 

b) dodaje się nowy- ust. 5 i 6 w orzni.ieniu: 
,,5. Twórcy p.,rojektów, o kt.ó rych~owa wart,' 791, 

otrzymują polowę wynagrodzenia przeWidzia
nego przez ustawę dla twórców pózostałych 

/ projektów racjonalizatorskie,h. 

6. W razie gdy większość efektów z używania 
wyrobu wykonanego według opatentowanego 
wynalazku .lub chronionego wzoru użytkowe

go powstaje poza ',' jednostkąsto/suiącą wyna
lazek lub wzór użytkowy, twórca może otrzy
mać ,' nagrod ę~ ' Rada Ministrów" w drodze roz
porządzenia, o którym mowa watt. 7, okreś la 
źródła finansowania i zasady przyznawania 
Łych nagród."; 

,c) dotychczasowy' ust. 5 otrzymuje oznaczenie ust. 7, ~' 

w ustępie tym powołanie .ust. 1-4 źastępuje si~ 
pov:ołaniem- ust. 1-5; 

31) wart. 94: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2 . .Jeżeli nie mą'możIiwości stosowania wyna
la~ku pracowniczego w ciągu ' pierwszych pię
c iu lat r tosowania w rozmiarach uzasadnio
nych \ wzgl ędamigospodarczymi, jednos! ka gos
podarki uspołecznionej \ może przedłużyć okres 
wypłaty wynagrodzenia do dalszych pięciu 
lat."; 

b) w ust. 3 dodaje się na końcu wyrazy "albo twórca 
złożył wniosek o wliczenie czasu próbnego stosc).._ ' 
wania wynatazkil"; /' 

c) w ust. 4 na końcu kropkę zastępuje się ,przecin
kiem i dodaje się wyrazy "a 'także gdy twó rcy 
pracown1czego wynalazku lub wzoru użytkowego 

zostało wydane świadectwo autorskie (art. 35 
ust. 3)."; . 

32) w art. 96: I 

a) w ust. 1 po wyrazach "w gospodance 'uspolecz-
' niortej," dotychczasowy tekst ' z.astępu[e się tek

stem: "jednakże nie dłużej niż za okre$ faktycz
riego stosowania w ciągu trzech Jat w r,azie sto
sowania wzoru uźytkowego i w ciągu dwóch lat 
w ', razTe stosowania projektu racjonaliz-atorskiego.", 

p} skreśla się ust. 2, a dotychczasową treść ust. 3 
,oznacza się jako ;ust. 2; 

33) , w ,art. 99 skreśla się wyrazy "w wysokości ustalonej 
przez jednostkę nadrzędną"; 

34) wart. 100; 

a) dotychczasową treść oznacza ' się jako ust. l; 
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

- ' 7;2. Przepis ust. 1 stosuje się od.po~iednio w razi. 
udostępnienia'2a grani C('ą nie chronionego pro:
jektu wynaIirzczego."; 

35) a rt. ' 105 otrzymuj'e brzmienie: 
"Art. 105. 1. Twórca pracowniczego projektu wyna

lazczego może dochodzić roszczenia 
o wynagrodzenie przed sądem ,woje
wódzkim Właściwym ze względu nB! 
siedzibę jednostkj zobowiązanej do za
pła ty wynagrodzenia. Twórca nie ma. 
ol-towiązku uiszczania kosztów sąd o
wtch. .. 
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" Dziennik Ustaw. Nr ' 26 
;:::::0 .......... '-• J - ~._ -

2. W wypadku określonym w 1,lSt. 1 sto- ' Art. 2. 1. Prawa w zakresie wynalazków. wzorów 
suje się odpowiednio przepisy ' Kodek!il .. l: ' użytkowYch i projektów raejona li zato,rskićh. istniejące w 
postępowania 'cywilnego dotyczące pO- . dniu wejścia.. w życje ustawy. pozostają w mocy. Do pra"{ 
stępowania w sprawach o roszczenia tych stosuje się ptzep :" , jakim podlegały · one przed ' 
pracowników."; ' ,', - dniem wejścia w źycie ustawy. 

36) wart 106: ... 2. Do stosunków prawnych powstał'ycb przed dni~m 
a) usL 2' otrzy~llje brzmienie: wejścia ' w życie ustawy stosuje się przepisy dotychcza-, 

.. 2. Osobom. które współdziałały .. przy realizacji sowe. 
pracowniczego projekt'u wyha lilzczego albo 
PIZy_czyniły się do przyspieszenia. jego stoso
wania lub jego rozpowszechnienia. mogą być , 
przyznawane nagrody. Przepis ten stosuje się 
rówl!!eŻ d.o osób. które przyczyniły się qo 

b), 

c) 

uzyskania korzyśct określonych wart. lOO."; 
, , 

w . ust .. 3 wyrazy "mogą być przyznane" zastępuje 
się. wyr-az:em', "przysługują", 

po ust. 3 dodaje się, ust. 4 VI brzmieniu: · 
,,4. Do ' wynagrodzenia i nagrÓd. o którycl) mowa 

w usL l i 3, stosuje się odpowiednIo przepisy 
a~t. 105."j 

.37) w art. \07: 
"-

a) dodaje się nowy usl. ~ w brzmieniu: 

,,2. Rad.a Ministrów, Vi drodze rozporządzenia. 
może określić inną wysokość wynagrodzenia', 
za stosowaJ1i~ · rozwiązań o. ch9rakterze organi': 

. ,.zacyjnym nu przewidziana wart. 93 ust. 5."1 
ł , ' 

bl dotycnczaśowy ust. 2 otrzymuje oznaczenie ust;3f 

38) art. 108 otrzymuje brzmienie : 

"Art. 108. Urząd Patentowy i organy admini.st! acji 
panstwowej przy wydawaniu decyzji i po
stanowień przewidzianych w ustawi~ sto
S\lją przepisy Kodeksu postępowania admi
nistracyjnego, a w postępowani u spor
nym - stosuje 'SIę je w zakresie 'ustalo- · 

, , nym w trybie art. 110 ust. ,2 pkt ~l ,"; 

39) w art. 109 w ust. 2 wyrazy "związków zawodowych 
'i stnwa,rzyszeń technicznych!' zastępuje się wyr~ami 

"organizacji, o których. ~owa w ·art. 9"; 
-

40) , wart. 110 w ust. 1 wyrazy "związków ,zawodowych 
'i stowąrzy.sze l1 ' technicznych" 2;astępuje się ' wyrazami 
"organizacJi, Ci których mowa wart. 9"j w , ustępie 
tym na końcu dodaje się ~danie: "W Śkładzte Kolegium 
Komisji Odwoławczej nie mogą. zasiadać osoby. które 
brały udział w wydaniu zaskarżonego drzeczen,ia."; 

41) w art. 117 · w ust. 1 wyrazy ;,500.0 zł" zastępuje' sią ' 

wyrazami ,,20000 z/"; 

42) art. 120 otrzymuje brzmi,enie: 

"Art. 120. 1. Minister Obrony NarodO'\~el dostosuje · 
prz~pisy wykonawcze wyqlane na pod
stawie ustawy do stru'ktury podległych 
mu Jednostek organi~acyjnych. 

2. Minister Spraw Wewnętrznych dosto
suje przepisy wykonawcze wyrlane na 
podstawie ustawy do struktury podle
głych mu organóW i jednostek organi
zacyjnych oraz jednostek ochrony p.rze
ciwpożarowej."j 

43) w art. 122 ,w ust. , l po wyrazach. "pomocy technicz
ne j" sla,wia, si ę przecinek i dodaje' się wyrazy "a tak
że nagrody. o których mowa w art. 93 ust. 6 i art,lo6 
ust. 2 i 3". I 

i. 

3. Skl:1tki zdarzeń prawnych ocenia się według prze- -
pi$óW ' obowiązujących W chwili. w której zdarzenia te.. 
ńastąpily. Jednakże od dnia wejścia . w życie ustawy oce-
nia 'się według ' je) przepisów: ' '. -. ' , ' . 

1) określone' wart. 29 ust: 1 skutki wni'esienia zażaJenia, 
chyba te zaźa·lenie zostałoroźpatrzone do . dnia wej
ścia w życie' ustawy, 

2) określone 'wart. 29 ust. 3-6 zasady przyWJacania 
terminu, chyba że Wniosek o przywrócenie ' termInu 

,zostaV rozpatrzony ' przed dniem wejścia Vi życie 
ustawy. . 

3) określone wart. 31 1, art. 35 ust. 3 l art. 94 ust. 4 
uprawnienia twórcy projektu wy,nalazczego, " 

4) określone w a:r:t: 43. zasady wspóln6ści pr~wil~o . pa
tentu, chybi! że UJnowa zóstala zawarta przed dn~em 
wejścia w życie' ustawy, , 
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5) określone wart. 44 ,zasady zawierania umów licen- . '_'."~".O'~'.'~I.':"'''.'j:ii.,' cyjnych. chyba że umowa lieencyjna została zawarta ...,.. 
przed dniem we IW Zycie ustawy, _,,' 

6) ' Qkreślone' wart. 49 zasady i · tryb udzielania licencji ~~;~ 
otwartej. chyba że licencja otwarta została udzieloria ,':" f"i 
przed dniem wejścia w życie ustawy. 

7) okteślony wart. 54 i 78 , termin przedawnienia ro:;z? 
cżeń z powodu na~uszehia. patentu lub prawa qthron

, nego w stosunkach. między jednostkami gosflOd'arki 
uspołecznionej. , 

' 8) określone wart. 641 iasady orlpowiedpalnośd ~ił!Ao/-
nionego z patentu, ". 

9) określone na podstawie art. 80 warunki nowośti pro-
jektów racjonaJizatorskifh! t"~ 

10) określone w art. 94 ust. 2 i art. 96 ust. I zasady wy- . ,lXl 
nagra?zania za ~rac?wni~ze . projekty . wynaIazczel ," ."!~-;1 
przepIs' ten stosuJe SIę do wynag'("odzenla za' okresy ;.~ 

obliczeniowe, kvne · kończą się po dńiu 'wejścia w .. 
życie ustawy, _ ' :" 

11) określone w art. ioo ust. 2 ~prawnienia' twórCów pro- ', .~-:~~ 
j~któw racj.onalizator~kieh. chybP. że ' ic~. ~dostę~ni~- ', :&1. 

. me za gramcą nastąpIło przed dmem weJscla w ' ZyCIe", ' ,tffć 
ustawy, " . /, . ":'11 

12) określony wart 105 tryb dochodzenia roszczeń ó \i!f~~ 

~yn;::t:::~:ie 'w sprawie ' wywłaszczenia patentu ,c" r.1 
lub prawa ochronnego nie zakończone do dl'Iia wejścia w . '..::~ 
życie ustawy podlega umorzeniu. , '~I~ 

'Art. 3. Prezes Rady , MinistFów ogłosi jednolity tJkst ,ji~ 
ustawy z dnia 19 ' pażdziernika ' 1972 r. o wynalazczości, 'ł-p' 
z 'uWzględnieniem zmiim .. wynikających .z przepisów o'gło- ", ~ 
szonych przed dniem w)dania"- jednolitego tekstu oraż ' .. ~'~. 
z zachowaniem ciągłej pumera,cji dzialów, rozdziałów" .~ 
artykułów, ustępów i punktów. _~}.:~ 

Art. 4. U~tawa wchodzi w życie z dniem 1 lipc'\ł .. '~l; 
1984 r. ',' ", ,~l 

Przewodniczący Rady. Państwa : H . Jabłoński ): ' .. ~ 
Sekretarz Rady Państwa: J. Szymanek ~ 
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