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aprawie rekompensat pieniE:mych z tytulu wprowa(lzenia 
z dniem 1 lutego 1982 r. nowych cen detalicinyc~ pod
stawowych artykuJ6w zywnosciowych, opalu i energii 
(Monitor Polski Nr 4, poz. 18) zarzqdza si~. conas~~puje: 

I 
§ 1. 1. Zarzqdza si~ zaniechanie poboru podatk6w 

obrotowego i dochodowego od os6b fizycznych, ~p6Iek 
nie majqcych osobowosci prawnej i os6b prawny~h nie 
bEldqcych jednostkami gospodarki uspolecznionej, i zwa
nych dalej "podatnikami", wykonujqcych swiadczEinia w 
zakresie sprzedazy wlasnych wyrob6w i uslug po t enach 
urzEldowych, 'w kwocie stanowiqcej r6wnowartose nekom
pensaty wyplaconej wedlug zasad okreslonych w Jchwa-

I 
Ie nr 24 Rady Ministr6w z dn ia 27 stycznia 1982 r. W 

sprawie rekompensat pieniElznych z tytulu wprowapzenia. 
z . dniem 1 lutego 1982 r. nowych ,cen detalicznyclil pod
stawowychartykul6w zywnosciowych, opalu i energii 
(Monitor Polski Nr 4, poz. 18) pracownikom zat~udnio-

, I 
nym na podstdwle umowy 0 pracEl. 

2. Jezeli podatnik wykonuje r6wmez mne swiad
czenia nii okreslone w ust. 1. k wotEl stanowiqcq r6wno
wartose rekompensdty obniza siEl odpowiednio do udzialu 
w og6Jnym obrocie - obrotu ze swiadczen, 0 kt6rych 
mowa w ust. 1. 

§ 2. KwotEl okreslonq w § 1 podatnicy potrqcajq 
z Ibiezqcych naJeznosci w podatkach obrotowym i docho
dowym przy kaidorazowej wplacie tych naleinosci w 
ciqgu roku podatkowego., 

§ 3. Wyplacone zatrudnionym przez podatnik6w pra
cownikom rekompensaty wylqcza siEl z podstawy opo
datkowania podatkiem od wynagrodzen; dotyczy to r6w
niez wypadk6w, gdy podatnik wykonuja inne swiad
czenia nii okreslone w§ 1 ust. 1. 

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w rfycie z dniem oglo
szenia z mocq od dnia 1 lutego 1982 r. . 

Minister Finans6w: M. Krzak 
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ZARZ<\nZENIE MINISTRA RO~NICTW A I GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ 

z dni1 26 kwietnia 1~82 r. 

w sprawie ustalenia dla ludnosci rolniczeJ norma~ywnych koszt6w budowy domu jednorodzlnnego (IokaJu) oral: 
OkresI1nia Jego powierzchni. 

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwaly nr 180 Radyl' Mini- a w razie koniecznosci Pfzeznaczenia CZElSCl miesz- ' 
str6w z dnia 24 'sierpnia 1981 r. w sprawie pomocy Pan- kania w takim domu na wykonywanie pracy za-
stwa dla ludnosci rolniczej na jednorodzinne bu~ownl- wodowej przez wlasciciela, jego dzieci lub ro-
ctwo mieszkaniowe (Monitor Polski Nr 25, poz. 218) Zil- dzic6w oraz w budownictwie zagrodowym wlakl-
rzqdza siEl, co nast~puje: I cieli (posiadaczy) yospddarstw rolnych - do 270 m'~ 

I 

. §. 1. Ustala siEl w celach kredytowania IudnosFi rol-
DlczeJ: I 

1) normatywne koszty budowy 1 m' (wedl~. cen 
z 1978 r.): 

i 
a) powierzchni ,calkowitej domu jednorodzinnego w: 

wysokosci 4.000 zl, II 

b) powierzchni uzytkowej Iokalu w malym domu 
mieszkalnym w wysokoSci 7.000 zI, I 

I 2) wielkose powierzchni: 
a) ~alkowitej domu jednorodzinnego - do 220 ml, 

I 

I 
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b) uiytkowej lokalu w malym domu mieszkalnym -
do 110 m!, a w ' razie koniecznoSci przeznaczenia 
cZElsci tego lokalu na wykonywanie pracy zawo
dowej przez wlasclciela, jego dziecl lub rodzic6w 
oraz w budownictwie zagrodowym wlascicieli (po
siadaczy) gospodarstw rolnych - do 140 m". 

f 2. Zarzqdzenie wchodzi w :i:ycle z dniem ogl05zeo15. 

Minister Rolnictwa i Gospodarki 2ywnosciowejl 
J. WoJtecld 

ZARZ<\DZENIB PREZESA POLSKIE~O KOMITETU NORMAJ..IZACJI, MIAR I JAKOSCI 

I 
II dni~ 24 kwietnia 1982 r. 

! 
I 

w sprawle okre§lenia wysoko~cl oplat za czynno§cl urzEldow problerczych. 

! 
Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 q:erwca 

'1962 r. - Prawo probiercze (Dz. U. NT 39, poz. 17~) oraz 
art. 2 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 29 marc a [972 r. 
,0 utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji.[ Miar 
1 Jakosci (Dz. U. z 1972 r. Nr 11, poz. 82 i z ~ 979 r. 
Nr 2, poz. 7) zarzqdza si~, co nast~puje: I 

§ 1. Za czynnosci tirzEld6w probierczych pobibra si4f 
:oplaty okreslone w zalqczniku do zarzqdzenia. 

f 2. Oplaty za czynnoscl urz~d6w probierczychpo
biera si~ z g6ry, Z wyj'ltkiem oplat okreslonych w § 16 

zalilcznika, kt6re pobiera siEl najp6:i:niej przy odbiorze 
wyrobu. 

§ 3. Tracl moc zarzlldzenie Prezesa Polskiego Komi
tetu Normalizacji i Miar z dnia 27 marca 1975 r. w 
sprawie okreslenia wysokosci oplat za czynnosci urz~

dow probierczych (Monitor Polski Nr 13, poz. 79) . 

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w :i:ycie z dniem 15 maja 
1982 r. 

Ptezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jak05ci: 
F. Szlachcic 
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Zal<\czn-ik do zarzljdLenia Prel.esa 
P 'llskiego . Komitetu Nnrmalizacji, 
Miar i JakosCi z dr.ia 24 kwietnia 
1982 r. (poz. 90) 

OPLA TY ZA CZYNNOSCI URZI;DOW PROBIERC?-YCH 

§ 1. Za badanie metod q przybliionq i cechowanie 
wyrob6w z metali szlachetnych oraz materialow denty
stycznych z tych meta Ii pohiera si~ nast~pujqce Opldty 
od masy I grama przedmiot6w: 

1) platynowych lub palladowych zl 40, 

. 2) zlotych zl 35, 

3) srebrnych zl 5, 

-4) srebrno-palladowych zl 5. 
" 

§ 2. Za badanie metodq przybliionij i cechowanie 
zlota · listkowego pobiera si~ opICl. t~ od masy 1 grama 
lqcznie z opakowaniem zl 5. 

f 3. Za badanie metodq przybliionq i cechowanie 
kopert zegarkowych wykonanych z metali szlachetnych 
pobiera si~ nast~pujqce oplaty od 1 sztuki: 

1) platynowej lub palladowej zl 200, 

2) zlote j. zl 150. 
3) srebrne j zl J 00. 

§ 4. Za badanie i cechowanie s\Howc6w i p6lfa
brykat6w z metali 'iii achetn ych metodq analizy chemicz-

. nej P?biera si~ nast~pujqce op!aty - iii jednq analiZf~: 

1) platyny lub . palladu zl 500. 

2) zlota zl 500. 

3) srebra zl 200. 

4) innych skladnik6w. w tym r6wmez z me-
tali nieszlachetnych - , za kazdy skladnik z1200. 

§ 5. Za badanie i oznaczanie zawartosci metalu szla
chetnego w odpadach produkcYJnych pobiera si~ nast~

pujqCi1 oplaty: 

1) od jednego skladnika 

2) za kazdy nast~pny skladnik 

zl 600. 

zl 300. 

§ 6. Za badanie metodC! przyblizonq i cechowanie wy
rob6w z meta!i sZlachetnych. zaopatrzonych w cech~ pro
bierczq. pobiera si~ od jednego wyrolm nast~pujqce 

pplaty: 

1) 'Z platyny lub palladu zl 50. 
2) ze z!ola zl 50. 
3) ze srebra zl 20. 

§ 7. Za badanie metodq przybliionq i cechowanie 
wyrob6w z metali nieszlachetnych pokrytych pow1okq 
z metali sz!achetn\,ch lub z wyglqdu przypominajC!cych 
:wyrQby z metali szlachetnych pobiera si~ oplatp,: 

- od kazdego zgloszonego wyrobu zl 10. 

§ 8. Za topienie. badanie i cechowanie zlomu iub 
cz~sci wyrob6w zmetali szlachetnych do celow badania 
zawartosci metali szlachetnych pobiera si~ nast~pujqce 

' pplaty: 

1) za topienie : 
11.) plalyny lub palladu do 10 gramow zl 150, 

za kazde nast~pne 10 gramow zl 50. 

b) zlota do 10 gram6w zl 150. 
za kai.de nast~pne 10gram6w zl . 50, 

c) srebra do 50 gramow zl 50. 
za ka~de nast~pne 10 gram6w zl 10, 

2) za badanie i cechowanie pobiera si~ oplaty okre
slone w § 1 lub w § 4 zaleznie od zastosowanej 
metody . 

§ 9. Za sprawdzenie eieczy probierc~ych. w)'danie 
swi.adectwa badania lllb ekspertyzy pobiera sip, nash;
pujqce oplaty: 

1) za sprawdzenie ja kosci cieczy probierczej 
- od kaidej oddzielnej probki zl 150, 

2) za wydanie swiadectwa bad ani a lub eksper-
tyzy przedmiotow zl 50. 

§ 10. Przy obliczaniu oplat od masy kazdy TOZPO- , 
cz~ty gram uwaza si~ za caly. 

§ 11. Za badanie cech fizycznych knmieni szlachet
nych i ozdobnych. z wyjqtki~m perel i diamentow jubi
lerskich, . pobiera si~ nast~pujqce oplaty: 

1 ) oznaczenie masy zl 80, 

2) pomiar kamienia oprawionego lub nie 
oprawionego zl 30, 

3) okreslenie rodzaju szlifu zl 30, 

4) oznaczenie g~stosci zl 140, 
5) oznaczenie wspo/czynnika zalamania swiatla zl 12O, 

6) okres!enie dw6jlomnosci zl 40, 
7) okreslenie pleochroizmu zl 30, 

8) okreslenie I uminescenc ji zl 30, 
9) badaniii spektroskopowe zl . 150, 

10) opisanie kamienia na podstawie bad ali. 
mikroskopowych zl 200, 

11 ) oznaczenie barwy. z uiyciem filtrow 
selektywnych zi 30. 

12) oznaczenie twa rdosci zl 50. 

§ 12. 1. Za badanie umozliwiajqce identyfikacj~ ka
mienia. z wyjqtkiem diamentow jubilerskich i pere!, po
biera si~ oplat~ zryczaltowanq w wysokosci zl 200. 

2. Za przeprowadzenie badan nieKt6rych cech ka
mienia, z wyjqtkiem diamentow jubilerskich i pere! 
(ksztalt. masa. wymiary. · rodzal szlifu. wspo/czynnik 1. '1-

lamania swiatla. opis kamienia na podstawie badaIi. mi
kroskopowychJ, umozliwiajqcych ocenp, jakosci kamienia 
i wydanie swiadectwa badania pobiera si~ oplat~ zryczal
towanq w wysokosci zl 350. 

3. Za pe Ine badanie kamienia i wydanie swiadectwa 
badania 'pobiera si~ oplat~ zryczaltowanq w wysokosci 
zl 700. 

§ 13. 1. Za badanie umozliwiajqce identyfikacjE: dia
ment4 jubilerskicgo lub . jego imitacji pobiera si~ oplat~ 
w wysokosci zl 250. 

~. Za przeprowadzenie badania niektorych cech dia
mentu jubilerskiego umoi.liwiajqcych ocen~ jakosci dia 
mentu i wydanie swiadectwabadania pobiera si~ oplaty 
zryczaltowane: 
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1 )do 0,2 karata 

2) w granicach 0,21"';-0,50 karata 

3) za kaidq nast~pnq 0,1 karata powyzej 
0,50 karata 

z! 500, 

zl 650, 

z! 100. 

3. Za przeprowadzenie pelnego badania diamentu ju
bilerskiego i wydonie ~' wiadectwa badania pobiera si~ 

. oplaty zryczaltowane: 

I) w granicach 0,21"';-035 karata zl 80O, 
2) w granic,ach 0,36"';-0,50 karata zl 1.200, 
3) w granicach 0,51"';-1.00 karata z12.500, 
4) za kazd q nast~pnq 0,1 karata powyzej 

1.00 .karata zl 503. 

§ 14. Za badanie identyfikacyjne i jakosciowe dia
ment6w oraz innych kamieni szJachetnych 0 masie do 
0,2 karata kazdy, wyst~pujqcych w ilosciach powyiej 
3' sztuk w jednym wyrobie, obniza si~ oplaty 0 30%. 

§ 15. Zglaszajqcy ponosikoszly przejazd6w, nocle
g6w oraz diet priicownik6w ulz~dow probierc.zych, dele
gowanych na jego wniosek do badania i cechowania wy
rob6w i p6lfabrykat6'i.v z metali sz lachetnych poza ·sie

-dzi bq . urz~d u probierczegp al bo ocldzialu urz~du ,probier
czego, wedlug obowiqzujqcych przepis6w 0 naleznosciach 
za czas podr6zy sluzbowych na obszarze kraju . 

§ 16. I. Za czynnosci. dla kt6rych nie okreslono 
stawek, oplaty pobiera si~ w zale:inosci od czasu zuzy
tego na.. ich wykonanie i od wartosci materialow zuzy
tyeh do badania. · 

2. Za podstaw~ ustalenia wysokosci oplaty, 0 kt6rej 
mowa w ust. I. przyjmuje si~: 

1) stawk~ 200 zl za kazcl q godzin~ pracy pracownika 
wykonujqc~go czynnosci probiercze, 

2) wartosc zuzytych material6w w cenie ich nabycia. 
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ZARZl\DZENIE 'PREZESA URZI;PU P ATENTOWEGO ' POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 14 kwietnia 1982 r. 

zmieniaj<lce zarzqdzenle Vi sprawle wysokoscl odplatnoscl za czynnokl rzecznik6w palentowych oraz trybu regu
lowania naleznoscl z' tego tytulu. 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 r. 
o 'rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 14, poz. 86) zal" 
Izqdza si~, co nast~puje: 

§ 1. W zarzqdzeniu Prezesa Urz~du Patentowego 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 grudnia 
1968 r. w sprawie wysokosci odplatnosci za czynnosci 
rzecznikow patentowych oraz trybu regulowania nalez
nosci z tego tytulu (Monitor Polski z 1969 r. Nr 2, 
poz. 18 oraz z 1972 r. Nr 11, poz. 82) wprowadza si«::' 
nast«::pujqce zmiany: 

1) w § 2: 

II) w ust. 2 wyrazy: "prezydium rady narodowej" 
zaste,puje si~ wyrazami: "terenowemu organowi 
administracji pilnstwowej", 

b) w ust. 3 wyrazy: "prezydillm wojewodzkiej rady 
narodowej (rady ' narodowej miasta wylqczonego 
z wojew6dztwa)" zast~puje si~ wyrazami: "woje
woda (prezydent miasta stopI1ia wojew6dzkiego)", 

2) taryfa oplat za czynnosci rzecznikow patentow~ ch, 
stanowiqca zalqcznikdo zarzqdzenia, otrzymuje 
brzmienie podane w zalqczniku do niniejszego za
Izqdzenia. 

§ 2. Do uslug za czynnosci rzecznikow patentowych, 
/ z:\econych przed dniem wejscia w zycie niniejszego za

!lqdzenia, stosuje si~ przepisy dotychczasowe. 

§ ~: Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. 

Prezes Urz~du Patentowego Polskiej RzeczypospoJi'tej 
Ludowej: J. SzomQ/lski 

Zal'lcznik do zarz'lflzenia Prezcs~ (Jrzfdu 

Patelltowcgo P"lskiej Rze"z),posl'"litej 
Lodowej z dnia 14 kwietnia 1932 r. 
(pOlZ. 91) 

TARYFA OPLAT ZA CZYl"NO~CI RZECZi\'IKOW PATEl"TOWYCII 

Pozyeja Rodzaj ezynnofei 
St'awka oplaty 

zl 

1 2 ~ I 3 

I. Po.t~powanie w aprawie zglo8zenia wynallilzkow, WZOI'OW uzyl.kowych, "'':0 .. ';", zdobniczych i .znakow 
towarowych 

A Zglaazanie 

1 ·Opraeowanie i dokonanie zgloszenia (podanie, opis, zastrzeienia): 
a) wynalazku 2;;00-ROOO 
b) wzoru uzytko\v.ego 1500-- 501)0 
c) wzorn zdobniczego ... ,' u 1500-4.01:10 
d) znaku t(lwll.\'owego.,- przy jednej kl.~ie towarowej 2000 
e) znaku towilfoweKo -;- za kazdll ' nast\lpnlt ·Iilast' .tew;are\~ll " 200 

.... 


