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ROZPORZJ\DZEI\lIE RADV MINISTROW 

z dnia 27 maja 2003 r. 

w sprawie odznaki honorowej "Za Zastugi dla Wynalazczosci", jej wzoru, zasad i trybu nadawania 
oraz sposobu noszenia 

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 
21 grudnia 1978 r. 0 odznakach i mundurach (Dz, U. 
Nr 31, poz. 130, z pozn. zm.") zarzadza sie, co nastepu
je: 

§ 1. Ustanawia sie odznake honorowa "Za Zastugi 
dla Wynalazczosci", zwanq dalej "odznakq". 

§ 2. 1. Odznaka jest szczeg61nym wyr6Znieniem za 
zastugi w dziedzinie wvnalazczoscl i moze bye nadawa
na: 

1)	 tworcorn projekt6w wynalazczych wyr6iniajqcym 
sie znaczqcymi osiqqnieciarni w zakresie dokony
wania projekt6w wynalazczych, kt6re przyczynity 
sie do rozwoju nauki i techniki oraz wptvnetv na po
prawe efektywnosci dzlatalnoscl gospodarczej; 

2) osobom fizycznym wvroznlajacvrn sie wsp6tdziata
niem przy opracowywaniu i wdraianiu projekt6w 
wynalazczych, zwtaszcza dotvczacvch rozwlazan 
w zakresie nowej techniki, osobom przyczyniajq
cym sie do popularyzacji tworczosci technicznej, 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. 
z 1998 r. Nr 162, paz. 1126, z 2000 r. Nr 12, paz. 136 i Nr 120, 
paz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, paz. 1353. 

jak rowniez do uzyskiwania i egzekwowania praw 
wtasnosci przemystowej; 

3) osobom fizycznym posiadajqcym szczeg61ne zaslu
gi w popieraniu wvnalazczosci, kt6re aktvwna dzia
ialnoscla zawodowq i spoteczna przyczynity sie do 
poprawy stanu organizacji i ekonomiki wynalaz
czesci w przedsiebiorstwach: 

4) jednostkom organizacyjnym, kt6re osiqgn~ty 

szczeg61ne wyniki w zakresie wprowadzania nowej 
techniki i zapewniania skutecznej ochrony prawnej 
stosowanych rozwiazan przez uzyskiwanie ochro
ny patentowej oraz innych praw wlasnosci prze
mystowej, a takze w zakresie obrotu prawami wy
tqcznymi; 

5) instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom wy
rozniajacvm sie osiaqnieciarnl na rzecz rozwoju 
i popularyzacji wvnalazczosci. 

2. Odznaka moze bye nadana tvlko raz. 

§ 3. 1. Prezes Rady Ministr6w nadaje odznake na 
wniosek: ministra, kierownika urzedu centralnego, wo
jewody lub marszatka wojew6dztwa, zgtoszony z wta
snej inicjatywy albo w trybie okreslonvm w ust. 2. 
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2. Z inicjatywq zgtoszenia wniosku, 0 kt6rym mowa 
w ust. 1, rnoze wvstaplc kazdv po uzyskaniu akceptacji 
organu organizacji sarnorzadu zawodowego lub go
spodarczego badz organizacji spotecznej stopnia krajo
wego lub wojew6dzkiego, do kt6rej zakresu dziatania 
naleza sprawy popierania wvnalazczosci. 

3. Wniosek 0 nadanie odznaki powinien zawierac 
dane osobowe - w przypadku osoby fizycznej albo na
zw~ i adres - w przypadku pozostatych podmiot6w 
okreslonvch w § 2 ust. 1 oraz szczeg6towe uzasadnie
nie odnoszace sle do catoksztattu posiadanych zastug 
i uzyskanych osiaqniec w zakresie wvnalazczosci. 

4. Wz6r wniosku 0 nadanie odznaki dla os6b fizycz
nych okresla zalacznik nr 1 do rozporzqdzenia, nato
miast dla pozostatych podmiot6w okreslonvch w § 2 
ust. 1 - zatqcznik nr 2 do rozporzqdzenia. 

5. Wnioski 0 nadanie odznaki sktada sie za posred
nictwem Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Pol
skie], zwanego dalej "Urz~dem Patentowym", nie poz
niej niz na dwa mlesiace przed planowanym terminem 
jej wreczenia. 

§ 4. 1. Odznake stanowi okrqgty medal 0 srednicv 
32 mrn, wykonany z tom baku ztoconego i naturalne
go bursztynu. Na awersie w otoku z majuskutowym 
napisem RZECZPOSPOLITA POLSKA znajduje sie azu
rowe koto z bursztvnu, wewnqtrz kt6rego widnieje wi
zerunek godta panstwowego; na rewersie w zazna
czonvrn okrequ jest umieszczony czterowierszowv 
majuskutowy napis ZA ZASlUGI DLA WYNALAZ
CZOSCI. Zawieszenie stanowi poprzeczka 0 wymia
rach 14 x 24 mm, z trzech stvlizowanvch lisci wawrzy
nu na podstawie z lisci akantu ujmujqcych k6tko pola
ozone tqcznikiem z drugim k6tkiem w lisciu akantu 
wienczacvm medal. Na odwrotnej stronie poprzeczki 
znajduje sie zapiecie. 

2. Wz6r odznaki okresla zatacznik nr 3 do rozporza
dzenia. 

§ 5. 1. Uroczystego wreczenia odznaki dokonuje 
Prezes Rady Ministr6w lub, w jego imieniu, jedna 
z os6b wymienionych w § 3 ust. 1. 

2. Osoba fizyczna wyr6iniona odznaka otrzymuje 
leqitvrnacje stwierdzajaca nadanie odznaki, a pozosta
te podmioty okreslone w § 2 ust. 1 - dyplom. 

3. Wz6r legitymacji okresla zatacznik nr 4 do rozpo
rzadzenia, a wz6r dyplomu - zatqcznik nr 5 do rozpo
rzadzenia, 

4. Odznake nosi sie na prawej stronie piersi. 

§ 6. Koszty zwiqzane z wykonaniem odznak oraz ich 
nadawaniem sa pokrywane z budzetu paristwa w cze
sci, kt6rej dysponentem jest Urzad Patentowy. 

§ 7. 1. Ewidencje os6b fizycznych i pozostatych 
podmiot6w okreslonvch w § 2 ust. 1 wyr6inionych od
znaka prowadzi Urzqd Patentowy. 

2. W razie zgubienia lub zniszczenia odznaki lub do
kument6w stwierdzajqcych jej nadanie, wydaje sie 
wt6rny egzemplarz za zwrotem koszt6w. 

§ 8. Osoby fizyczne, kt6rym nadano odznake za za
stugi w dziedzinie wvnalazczosci na podstawie dotych
czasowych przepis6w, zachowuja prawo do jej nosze
nia. 

§ 9. Rozporzqdzenie wchodzi w zvcle po uptywie 
14 dni od dnia oqtoszenla.f 

Prezes Rady Ministr6w: L. Miller 

2)	 Niniejsze rozporzqdzenie by to poprzedzone rozporzadze
niem Rady Minlstrow z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie 
ustanowienia odznaki honorowej.Zasiuzonv dla Wynalaz
czesci". ustalenia lei wzoru oraz zasad i trybu nadawania, 
a takze noszenia (Dz. U. z 1996 r. Nr 3, poz. 17), ktore utra
cito moe z dniem 30 czerwca 2000 r. na podstawie art. 74 
ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. 0 zmianie niektorvch 
ustaw zwiqzanych z funkcjonowaniem administracji pu
blicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, 
poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1802 oraz 
z 2002 r. Nr 208, poz. 1763). 
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Zalqczniki do rozporzqdzenia Rady Mini
strew z dnia 27 maja 2003 r. (poz. 1062) 

Zatijcznik nr 1 

WZQR WNIOSKU 0 NADAf\IIE ODZNAKI 

"ZA ZASlUGI DLA WYNALAZCZOSCI" 

dla osob fizycznych 

Nazwisko lmie ojcaImi~ 

Data i miejsce urodzenia 

Wyksztatcenie 

Miejsce zamieszkania 
-

l'Jazwa i adres miejsca pracy, stanowisko') 

Uzasadnienie wniosku: 
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Osoba (jednostka) sporzadzajaca wniosek 

data (pieczec i podpis) 

Organizacja sarnorzadu zawodowego 
(gospodarczego) 

data (pieczec i podpis) 

Organ przedktadajqcy wniosek 0 nadanie odznaki 

data (pieczec i podpis) 

Urzad Patentowy RP 

data (pieczec i podpis) 

Adnotacja 0 nadaniu odznaki 

Urzad Patentowy RP 

Odznake nadano dnia . 

Legitymacja nr . (pieczec i podpis) 

*) Wypetnic w przypadku kandydata pozostajqcego w stosunku pracy. 
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Zal~cznik nr 2 

WZQR WNIOSKU a NADANIE ODZNAKI
 

"ZA ZASlUGI DLA WYNALAZCZOSCI"
 
dla jednostek organizacyjnych, instvtucji, organizacji i stowarzvszen
 

Nazwa jednostki, instvtucji, organizacji lub stowarzyszenia: 

Wyniki w dziedzinie wvnalazczosci za ostatnie cztery lata:*) 

....... ...... ...... ...... 

Liczba projekt6w wynalazczych zgtoszonych 

Liczba projekt6w wynalazczych zastosowanych 

bezpieczenstwa i higieny 
pracy oraz ochrony sro
dowiska 

w tym dotyczqcych 
pradukcji eksportowej 

Liczba projekt6w wynalazczych zgtoszonych do 
ochrony w Urzedzie Patentowym RP 

Liczba uzyskanych pa w kraju 
tent6w, praw ochron
nych i praw z rejestracji 
na projekty wynalazcze za granicq 

Uzyskane efekty ekonomiczne (w tvs. zt) 

Liczba um6w licencyjnych zawartych w obrocie 
krajowym 

Liczba udzielonych licencji w obracie zagranicznym 

Liczba pracownik6w przypadajqcych na 1 zgtoszony 
projekt wynalazczy 

Sredni efekt ekonomiczny przypadajqcy na 
1 zastosowany projekt wynalazczy w tvs, zt 

Wskaznik uzyskanych efekt6w ekonomicznych 
przypadajqcych na 1 zt naktad6w na wvnalazczosc 

*) Dotyczy jednostek organizacyjnych wnioskowanych do odznaczenia z tytutu osiqganych wynik6w w dziedzinie 
wvnalazczoscl. 
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Uzasadnienie wniosku: 

Osoba (jednostka) sporzadzajaca wniosek 

data (pieczec i podpis) 

Organizacja samorzadu zaw
(gospodarczego) 

data 

odowego 

(pieczec i pod pis) 

Organ przedktadajqcy wniosek a nadanie odznaki 

data (pieczec i pod pis) 

Urzad Patentowy RP 

data (pieczec i podpis) 

Adnotacja 0 nadaniu odznaki 

Urzad Patentowy RP 

Odznake nadano dnia . 

Dyplom nr . (pieczec i pod pis) 
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ZatClcznik nr 3 

WZOR ODZNAKI "ZA ZAStUGI DLA WYNALAZCZOSCI" 

LA 
ZAStJUJcaI[ 

DLA 
ALAlCZOSCi 

.. -:" 

Wz6r w powlekszeniu 

Skala 1:1 
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ZatQcznik nr 4 

WZQR LEGITYMACJI STWIERDZAJACEJ NADANIE ODZNAKI 
"ZA ZASlUGI DLA WYNALAZCZOSCI" 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

W uznaniu szczeg61nych zastug 
w dziedzinie wvnetezczosci 

NADAJ~ Peni/Penu 

LEGITYMACJA NR . 

ODZNAK~ HONOROWi1 

"Za Zasfugi 
dla Wynalazczosci" 

mp. 

WARSZAWA DNIA .. 
PREZES RADY MINISTROW 

Legitymacja jest kartonikiem koloru kremowego 0 wymiarach 105 x 160 mm. 
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Za1llcznik nr 5 

WZQR DYPLOMU STWIERDZAJACEGO NADANIE ODZNAKI 
"ZA ZASlUGI DLA WYNALAZCZOSCI" 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

W UZNANIU
 
SZCZEGOLNYCH ZASlUG W DZIEDZINIE
 

WYNALAZCZOSCI
 

NADA..I~ 

(nazwa jednostki organizacyjnej) 

ODZNAK~ HONOROWA
 

"ZA ZAStUGI
 
DLA WVNALAZCZOSCI"
 

mp. 

PREZES RADY MINISTROW 

Numer dyplomu:
 

Warszawa, dnia .
 

Dyplom jest kartonem formatu A4 koloru kremowego.
 




