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Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych
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50
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 lutego 1990 r.

w sprawie

rozcią{Jnięcia

przepisów ustawy o pracownikach
Kancelarii Senatu.

Na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 września
1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr
31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz.
132 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182)
zarządza się, co następuje :

urzędów państwowych

na pracowników

z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 oraz
z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182) w całości
stosuje się do pracowników Kancelarii Senatu .
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze

nia z

mocą

od dnia 1 lipca 1989 r.

§ 1. Przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o praco -

wnikach

urzędów państwowych

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki

(Dz. U. Nr 31, poz. 214,

51
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 lutego 1990 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie projektów wynalazczych.

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 1 i art. 120 ust. 2 ustawy
z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U.
z 1984 r. Nr 33, poz. 177 oraz z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33,
poz. 181) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz. U. Nr 33,
poz. 178 oraz z 1988 r. Nr 10, poz. 73 i Nr 43, poz. 338)
wprowadza się następujące zmiany:

Dziennik Ustaw Nr 9

-

102

Poz. 51
a także za okresy obliczeniowe już
za które wynagrodzenie nie zostało wypłacone w całości lub w części do dnia wejścia w życie
rozporządzenia, chyba że wynagrodzenie ustalone według przepisów dotychczasowych byłoby wyższe ,

1) w § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
,,9) naj niższym wynagrodzeniu - rozumie się przez to
najniższe wynagrodzenie ogłoszone przez Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej.",

2) w § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Jednostka gospodarki uspołecznionej ustala wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, w wysokości nie
mniejszej niż 5% efektów ekonomicznych . Wysokość wynagrodzenia za projekt wynalazczy ustala
jednostka gospodarki uspołecznionej, w przedsię
biorstwie państwowym po zasięgnięciu opinii rady
pracowniczej, a w jednostkach będących spółdziel
niami - po zasięgnięciu opinii rady nadzorczej .",

3) w § 79 w ust. 4

skreśla się

4)

skreśla się załącznik

5)

skreśla się

nr 1 do

rozporządzenia,

oznaczenie załącznika nr 2 do rozporządzenia;
załącznikowi temu nadaje się brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia .
§

1)

oznaczenie "nr 2",

2. Przepisy

rozporządzenia

wynagrodzeń

stosuje

się również

do:

za pracownicze projekty wynalazcze,
przed dniem jego wejścia w życie, za okresy
obliczeniowe, które kończą się po dniu wejścia w życie
zgłoszone

tego

rozporządzenia,

zakończone,

2) opłat jednorazowych pobieranych od zgłoszeń, wniosków, odwołań , zażaleń i czynności dokonywanych po
dniu jego wejścia w życi~, chyba że opłata została
uiszczona wcześniej,
3)

opłat okresowych:
a) których termin płatności przypada po dniu wejścia
w życie rozporządzenia, chyba że opłata została
uiszczona wcześniej albo jej wysokość została okreś 
lona w decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego korzystania z wynalazku lub wzoru użytkowego, wydanej
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia ,
b) za ochronę wynalazków pozostających w dniu wejś
cia w życie rozporządzenia w ochronie, począwszy
od dnia rozpoczęcia najbliższego okresu ochrony,
określonego w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w
od dnia ogłoszenia.

życie

po

upływie

14 dni

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki

Załącznik do rozporządzenia Rady Mini strów z dnia 5 lutego 1990 r. (poz. 51)

TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKOW I WZOROW UŻYTKOWYCH

I.

II.

Opłaty

jednorazowe

Wysokość opłat

1. Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego
2. Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie

50000

zł

jednego pierwszeństwa
3. Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie
dwóch lub więcej pierwszeństw
4. Za zastępcze sporządzenie przez Urząd Patentowy skrótu opisu
5. Za pełne badanie wynalazku
6. Od wniosku o wydanie przez Urząd Patentowy decyzj i w postępowaniu spornym
7. Od odwołania od decyzji Urzędu Patentowego
8. Od zażalenia na postanowienie Urzędu Patentowego
9. Za publikację opisu patentowego
10. Za publikację 11 i każdej następnej strony opisu patentowego - od strony maszynopisu
lub arkusza rysunku
11. Za odpis lub wyciąg z rejestru albo zaświadczenie o istnieniu określonego wpisu
w rejestrze
12. Za wydanie dowodu pierwszeństwa

10000

zł

25000
20000
60000
30000
20000
10000
50000

zł

5000

zł

3000
10000

zł

Opłaty

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

zł
zł
zł
zł
zł
zł

zł

okresowe

Za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmujący 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony
Za drugi okres ochrony wynalazku .obejmujący 6, 7 i 8 rok ochrony
Za trzeci okres ochrony wynalazku obejmujący 9, 10 i 11 rok ochrony
Za czwarty okres ochrony wynalazku obejmujący 12 i 13 rok ochrony
Za piąty okres ochrony wynalazku obejmujący 14 i 15 rok ochrony
Za ochronę wynalazku stanowiącego przedmiot patentu dodatkowego
Za pierwszy okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony
Za drugi okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 6, 7 i 8 rok ochrony
Za trzeci okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 9 i 10 rok ochrony
Za ochronę wzoru użytkowego stanowiącego przedmiot prawa ochronnego dodatkowego

150000
170000
190000
200000
220000
150000
75000
90000
100000

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

zł
zł
,

75000

zł

