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b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

,,6a . Składniki majątkowe nie służące do prowadze
nia działalności gospodarczej powinny być 

przekazane przez likwidatora nowo utworzo
nym związkom rewizyjnym na ich wniosek, o ile 
nie są zatwierdzone plany likwidacji ." ; 

2) wart. 11 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: 

,, 5) przyjmuje i wykonuje funkcje związków spółdziel
czych określone w przepisach szczegółowych 
w odniesieniu do spółdzielczych jednostek badaw
czo-rozwojowych, a także ustala kryteria ich or
ganizacji i funkcjonowania , 

6) do czasu określenia zasad, o których mowa w pkt 5, 
zawiesza się postępowanie likwidacyjne przewi
dziane w ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jedno
stkach badawczo- rozwojowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 
44, poz. 194) ."; 

.:$) wart. 18 w ust. 1 wyrazy " w okresie do dnia 31 lipca 
1991 r." zastępuje się wyrazami "w okresie trwania 
likwidacji oraz w okresie postępowania związanego 

z podziałem spółdzielni . " ; 

4) w art. 19 po ust. 4 dodaje się ust. 5, 6 i 7 w brzmieniu : 
,, 5. Po dniu 31 lipca 1991 r. spółdzielnie mają prawo 

zrzeszania się w związkach rewizyjnych nie prowa
dzących działalności gospodarczej, z wyjątkiem 

działalności o charakterze instruktażowym i dorad
czym. 

6. Do nowo utworzonych związków mają odpowied 
nie zastosowanie przepisy części II tytułu I ustawy 
- Prawo spółdzielcze . 

7. Walne zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) spół

dzielni są uprawnione do obniżania wysokości odpisów 
na fundusz zasobowy z dochodu rocznego, przewidzia 
nych wart. 76 § 1 ustawy - Prawo spółdzielcze, do 
czasu nowego ustawowego uregulowania." 

Art. 10. W ustawie z dnia 29 września 1990 r. o zmianie 
ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszcza niu nierucho 
mości (Dz. U. Nr 79, poz. 464) wart. 2 dodaje się ust. 10 
w brzmieniu: 
,, 10. Spółdzielnie , z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych, 

mają prawo do otrzymania w użytkowanie wieczyste 
gruntu oddanego im w użytkowanie na mocy ustawy 
z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami 
i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, 
poz. 127) bez konieczności przeprowadzania przetar
gu , o którym mowa wart. 4 ust. 8 tej ustawy. Przepisy 
ust. 1 i 2 oraz ust. 6 stosuje się odpowiednio. " 

Art. 11. Do czasu wejścia w życie ustawy nowelizują 

cej Prawo spółdzielcze uprawnienia przewidziane dla cent 
ralnych związków spółdzielczych z art. 114 § 1 ustawy z dnia 
16 września 1982 r. - Prawo spółdziel cze przysługu 

ją związkom rewizyjnym lub Naczelnej Radzie Spółdziel 
czej . 

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 
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zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych. 

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 1 i art. 120 ust. 2 ustawy 
z dnia 19 październ i ka 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 czerw
ca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz. U. Nr 33, 
poz. 178, z 1988 r. Nr 10, poz. 73 i Nr 43, poz. 338 oraz 
z 1990 r. Nr 9, poz. 51) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 37 sk reśla się ust. 2 i 8, 

2) w § 39 skreśla się ust. 1, 

3) w § 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Jeżeli wynagrodzenie za projekt wynalazczy nie 
zostanie wypłacone w terminie, twórcy projektu 
przysługuje prawo do ustawowych odsetek." , 

4) w § 44 skreśla się ust. 5, 

5) załącznikowi do rozporządzenia nadaje się brzmienie 
ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia . 

§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do: 

1) wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze, 
zgłoszone przed dniem jego wejścia w życie, za okresy 

obliczeniowe, które kończą się po dniu wejścia w życie 
tego rozporządzenia , a także za okresy obliczeniowe już 
zakończone , za które wynagrodzenie nie zostało wy
płacone w całości lub części do dnia wejścia w życie 
rozporządzenia , chyba że wynagrodzenie ustalone wed 
ług przepisów dotychczasowych byłoby wyższe, 

2) opłat jednorazowych pobieranych od zgłoszeń , wnios
ków, odwołań i zażaleń oraz innych czynności dokony
wanych po dniu jego wejścia w życie , chyba że opłata 
została uiszczona wcześniej, 

3) opłat okresowych, których termin płatności przypada po 
dniu wejścia w życie rozporządzenia , chyba że opłata 
została uiszczona wcześniej albo jej wysokość została 
określona w decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego 
korzystania z wynalazku lub wzoru użytkowego , wyda 
nej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 
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Za łącznik do rozporządzenia Rady Minis
trów z dnia 9 września 1991 r. (poz. 374) 

TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH 

I. Opłaty jednorazowe 

1. Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego 

2. Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie 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 decyzji 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 

II. Opłaty okresowe 

1. Za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmujący 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony 

2. Za drugi okres ochrony wynalazku obejmujący 6, 7 i 8 rok ochrony 

3. Za trzeci okres ochrony wynalazku obejmujący 9, 10 i 11 rok ochrony 

4. Za czwarty okres ochrony wynalazku obejmujący 12 i 13 rok ochrony 

5. Za piąty okres ochrony wynalazku obejmujący 14 i 15 rok ochrony 

6. Za ochronę wynalazku stanowiącego przedmiot patentu dodatkowego 

7. Za pierwszy okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony 

8. Za drugi okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 6, 7 i 8 rok ochrony 

9. Za trzeci okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 9 i 10 rok ochrony 

10. Za ochronę wzoru użytkowego stanowiącego przedmiot prawa ochronnego dodatkowego 
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Wysokość 

opłat w zł 

350000 

50000 

100000 

150000 

400000 

70000 

50000 

30000 
400000 

10000 

10000 

25000 

500000 

500000 

500000 

500000 

500000 

800000 

300000 

300000 

300000 

500000 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrz
nych. 

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 
30, poz. 181) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do statutu organizacyjnego Ministers
twa Spraw Wewnętrznych, stanowiącego załącznik do roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1990 r. w spra
wie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw 

Wewnętrznych (Dz. U. Nr 49, poz. 288 i Nr 85, poz. 501) , 
w części I dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu: 

.. 8) Jednostka Wojskowa Nr 1004 - Biuro Ochrony Rzą
du, 

. 9) Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. " 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło 

szenia . 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 




