
N~ 13. Dziennik Praw. Poz. 137 138. 155 

Art. 33. Patenty na wynalazki, zgłoszone przed wprowadzenIem ni
niejszej ustawy na zasadzie ustaw, obowiązujących dotychczas w Polsce 
lub częściach Polski, i nie utrzymywane w tajt:;mnicy, zachow ują, z zastrze
żeniem praw osób trzecich, swą moc, o ile posiadacze w ciągu sześciu 
miesięcy od daty uzyskania mocy obowiązującej przez ustawę niniejszą 
zgłoszą je do Urzędu Patentowego, załączając całkowity opis wynalazku 
w języku polskim oraz kwit kasy skarbowej z uiszczenia zaległych opłat 
rocznych i siedemdziesięciu pięciu marek polskich na koszt rozpoznania 
podania i na ogłoszenia . . Ministrowi Przemysłu i Handlu przysługuje pra 
wo przedłużenia terminu powyższego. 

Wspomniane wyżej patenty podlegają z chwilą udzielenia patentów 
w Połsce przepisom ustawy niniejszej.Bieg patentów uważa się za rozpo
częty w terminie przez pate:lty pierwotnie oznaczonym. 

f\rt. 34. Ustawa niniejsza zyskuje moc obowiązującą z dniem jej 
ogł_szenia w Dzienniku Praw Państwa Polskiego. 

Den w Warszawie, dn. 4 lutego 1919 r. 

Naczelnik Państwa: 

Prezydent Ministrów: 
1. ]. Paderewski 

Minister Przemysłu i Handlu: 
Kazimierz Hącia 

138. 

DEKRET 

]. Piłslldski 

o ochronie wzorów rysunkowych i modeli. 

f\rt. 1. Twórca nowego rysunku lub modelu, przeznaczonych do od
tworzenia w wyrobach fabrycznych lub rzemieślniczych, może sobie zabez

"'ieczyć na czas określony (art. 12) prawo wyłącznego korzystania ze swego 
pomysłu. Prawo to przysługuje obywatelom Par'lstwa Polskiego i cudzo
ziemcom, oraz ich spadkobiercom i nabywcom ich praw. 

I\rt. 2. Rysunki i modele, wykonane w przeds iębiorstwach przemy
słowych, llważa się za własność danego przedsiębiorstwa, o ile prawo wła 
sności nie jest zastrzeżone na rzecz twórcy mocą umowy specjalnej. 

f\rt. 3. Celem zabezpieczenia sobie prawa wyłącznego korzystania 
z wzoru rysunkowego lub modelu w ciągu określonego czasu (art. 12) na
leży je przed rozpowszechnieniem zgłbsić do Urzędu Patentowego trybem 
wart. 4 i 5 przepisanym. 

Art. 4. Rysunek lub model zgłasza się przez złożenie podania w jt;
zyku polskim przez petenta lub przez pełnomocnika przy Urzędzie Patento
wym. Podanie winno zawierać nazwę pomysłu, imię, nazwisko. zawód 
oraz miejsce zamies zkania lub też miejscowość, gdzie się znajduje fabryka 
lub zakład petenta. Przy podaniu winny być załączone trzy egzemplarze 
rysunku lub modelu, lub też-ze względów dogodności-odbitki lub wzoru , 
trzy egzemplarze opisu w języku polskim z dokładnem określeniem nowo
ści pomysłu. oraz kwit kasy skarbowej z uiszczonej opłaty (art. 12). Nadto 
osoba zgłaszająca powinna w podaniu oświadczyć, czy jest twórcą czy też 



156 Dziennik Praw. Poz. 138. N2 13 

tylko posiadaczem pomysłu innej ·osoby. Obok wymaganego opisu może 
być załączony opis w języku obcym, lecz miarodajnym jest tekst polski. 

Urząd Patentowy wyda szczegółowe przepisy co do podań i za
łączników. 

Petent, mieszkający zagranicą, winien działać przez pełnomocnika przy 
Urz ędzie Patentowym. 

I\rt. 5. Zgłoszenie rysunku i modelu, o ile odpowiada wymaganiom 
art. 4 i nie sprzeciwia się prawu, dobrym obyczajom i bezpieczeństwu pu
blicznemu, zapisuje się do osobnego rejestru według kolei złożenia podania. 
Dwa egzemplarze rysunku lub modelu z opisem pozostają przy aktach, 
trzeci zaś wydaje się petentowi wraz ze świadectwem na dowód dokona
nego . przezeń zgłoszenia. 

Swiadectwo ochronne, po zaopatrzeniu go we właściwą pieczęć, pod
pisuje prezes Urzędu Patentowego. Po wydaniu świadectwa ochronnego 
akta odnośnej sprawy stają się w Urzędzie Patentowym dostępne dla ogó
łu , z wyją tk iem wypadków, przewidzianych wart. 9. Rejestr, który mogą 
przeglądać wszyscy zainteresowani, zawierać powinien numer oraz istotńe 
szczegóły świadectwa ochronnego. 

I\rt. 6. Moc obowiązująca świadectwa ochronnego nie istnieje, jeżeH 
Urzędow i Paten towem u przedstawiony będzie dowód. że zgłoszony rysunek 
i'lJb' model mocą wyrok u sądowego uznany został za nie nowy (art. 7). 

I\rt. 7. Nie są nowe w myśl art. 6 wszelkie pomysły rysunku lub 
modelu, jeżeli ju ż były w użyciu w Polsce, bądź tt=ż ogłoszone były w dru
kc w Polsce lub zagranicą. 

Art. 8. Wykroczenie przeciwko prawu wyłącznego korzystania z ry
sunku lub modelu pociąga za sobą, n iezależnie od obowiązku wynagrodze
ni a szkód i strat, odpowiedzialność na zasadzie przepisów, wyłuszczonych 
w ustawach karńych. ' 

Za podrobienie uważa się wszelkie reprodukcje zgłosZ(onego rysunku 
lub modelu w całości lub też tylko w części, w takim samym lub też po
większonym albo zmniejszonym formacie, bez względu na użyty do repro
dukcji materjał i sposób. ,~ 

I\rt. 9. Na żądanie zgłaszających lub ze względów wojskowych, ry
sunki i modele mogą być przechowywane w tajemnicy w prleciągu 
lat trzech . 

I\rt. 10. Na wszystkich wyrobach. w których odtworzony jest zgłoszo
ny rysunek lub model. może być odbity w formie pieczęci lub stempla 
w najdogodniejszem miejscu lub na osobnej, dołączonej do wyrobu plom
bie, znak przepisanego przez Ministra Przemysłu i. Handlu wzoru, z ozna
czeniem numeru świadectwa ochronnego. 

I\rt. 11. O. każde~ przejściu prawa wyłącznego korzystania z rysunku 
lub modelu od jednej osoby do drugiej należy zawiadomić . Urząd Patento-
1# y, telem uczynienia odpowiedniej adnotacji w rejestrze i na świadectw ' e. 

I\rt. 12. Prawo wyłącznego korzystania z rysunku lub modelu rozpo
czyna się z dniem ich zgłoszenia i trwa od lat trzech do dwunastu. Oplata 
za zgłoszenie i pierwszy okres trzyletni wynosi dwadzieścia marek polskich, 
za. drugi okres trzyletni sześćdziesiąt, za trzeci okres trzyletni dwieście i, za 
czwarty okres trzyletni pięćset marek polskich. Opłuta może · być wniesio
na ;Ja kilka okresów z góry. 

• 
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Podanie o przedłużenie winno nastąpić przed upływem opłaconego 
terminu ochrony. Opłaty winny być uiszczane do kasu skarbowej, kwity 
zaś przedstawiane do Urzędu Patentowego. 

J\rt. 13. Za przepisanie świadectwa na imię nowego posiadacza po
biera się opłatę - w wysokości dziesięciu m arek polski ch . Opłata winna być 
wniesiona do kasy skarbowej, kwit zaś załączony do podania do Urzędu 
Patentowego. 

J\rt. 14. O wydaniu świadectwa na prawo własności rysunków i mb'· 
deli, 0 . przedłużeniu (art. 12) i ustaniu mocy obowiązującej świadectwa wv· 
danego (art. 6) oraz o każdem przejściu prawa własności ogłasza się w ga
zecie urzędowej. 

F\rt. 15. Świadectwa na wzory rysunkowe i modele, zgłoszone przed 
wprowadzeniem . ustawy niniejszej na zasadzie ustaw, obowiązujących do
tychczas w Polsce lub częściach Polski, i nie utrzymywane w tajemnicy, 
zachowują, z zastrzeżeniem praw osób trzecich, swą moc i trwają, zgodnie 
z przepisarrii art. 12, najwyżej lat 12, O ile posiadacze w ciągu sześciu 
miesi~cy od daty uzyskania mocy obowiązującej przez ustawę niniejszą 
zgłoszą je do Urzędu Patentowego, zgodnie z wymaganiami art. 4, oraz 
załączą kwit kasy skarbowej z uiszczenia odpowiedniej opłaty (art. 1ą 
Ministrowi Przemysłu i Handlu przysługuje prawo przedłużenia terminu po-
wyższego. _ 

Z chwilą wydania świadectw w Polsce wspomniane wyżej rysunki 
I modele podlegają przepisom ustawy niniejszej. Bieg świadectw uważa się 
za roz'Poczęty w terminie przez świadectwa pierwotne oznaczonym. 

J\rt. 16. Ustawa niniejsza zyskuje moc obowiązującą z dniem jej 
ogloSiz:enia w Dzienniku Praw Państwa Polskiego. 

D8n w Warszawie, dnia 4 lutego 1919 r. 

Naczelnik Państwa: 
l. Pitsudski 

Prezydent Ministrów: 
J. ]. Paderews/.i 

Minister Przemysłu i Handlu: 
Kazimierz Hącia 

139, 
DEKRET 

o ochronie znaków towarowych. 

l\rt. 1. Znakami towarowemi są rysunki i nazwy wszelkiego roduju. 
które służą przemysłowcom i kupcom do odróżniania ich towarów od to
warów innych przemysłowców i kupców. 

. l\rt. 2. Umieszczenie znaków towarowych zależy od uznania przemv· 
słowców i kupców. Prze pi s ten nie dotyczy jednak znaków, które w I1łvśl 
ustaw itpecjalnych winny być umieszczane na towarach. 

I\rt. 3. Zabrania się umieszczania znaków to'warowych: 
1) z napisami i rysunka'mi przeciwnemi prawu, dobrym obyczałom 

i bezpieczeństwu pubiicznemu; 


