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ZARZĄDZENIE MINISTRA - KIEROWNIKA URZ~DU POSTJ;PU NAUKOWO-TECHNICZNEGO I WDR02:E~ 

a dnia: 31 Itycznia 1986 r. 

W sp~awLe zasad obliczanIa efektów stanowiących podatawę do ustalania wysokości wynagrodzeó za pracownicz. 
projekty wynalazcze. 

Na- podstawie art. 11 l ' ust. 3 ustawy ~ dnia 19 ~ 
dzi~rnika 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z f984 r. Nr 33, 
poz. f77) zarządza się. co następuje: 

§ 1. L Określa' się zasady obliczan.ia efektów stano
wiących podstawę do ustalania wysokoś€i wyna)lfod-ze4 
za pracownicze projekty wynalazcze. stanowiąca zał,c .. 
nik do zdltząazenia; 

2. Jeż.eli realizac1a pracownicze.gO' proj;ektu. wynal .. 
czego przynosi efekty. których sposób obliczenia ,nie J.lt 
podany w zasadach. o których mowa w liSt. 1. sposób ten 
określa jednostka gospodarki uspołecznionej zobowiązana 

do wypłacenia wynagrodzenia za ' projekt. kf'erując at. 
ogórnymi metodami postępowania podanymi w zasadach 
oraz metodami analizy ekonomicznej stosowanymi w '-1 
iednostce ala ustalenia wyniku finansowę-go. 

, 3. Przepisy dotyczące wyrobów . stosuje srą od]Jqoo 
, ;wiednio do śwIadczenia usług. 

f 2. Zarządzenie ma zastosowanie przy obli.czanhl 
efektów ekonomicznych stanowiących podstawę do usta· 
lenia wysokości wynagrodzeń za plltCownicze prO'jekty 
wynalazcze, jezeIi okres obliczeniowy. za który wyplaca 
się wynagrodzenie twórcy projektu wynalazczego, kończy 
się po dniu 31 grudnia 1985 r.' cło O'kresów obl'ic2len~o
wych zakończonych przed tym dnfem stosuje się przepisy 
dotychczasO'we . . 

1 3. Tracl moc zarzqd:zente Ministra Nauki. Szkor
nictw,&.. WyższegO' i Technik.I z dnła :I lipca 1980 r. w spra· 
wie zasad obliczania efektów stltDowiących podstawę do 
ustalania wysokości wynagrodzeń u pracownicze4proj'ek
ty wynalazcze (Monitor Połski Nr 11. poz. 84 f z 1983 •• 
Nr 4. poz. 27). -

14. Zarządzenie wdmdzI w tycIe z dniem ogłoszenia., 

Minister_ Kierownik Urzędu Postępu Naukow~ 
-Technicznego 1 Wdrożeń: K. Talł 

Załącznik do urządzenia Ministra
KIerownika Urzędu Postępu Nauka. 
wo-Technlcmego i Wdrożeń 0Cl dni. 
31 stycznia 1986 r. (poz. 87) 

ZASADY OBLICZANIA EFEKTÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO USTALANiA WYSOKOŚCI 
WYNAGRODZEŃ ZA PRACOWNICZE PROJEKTY WYNALAZCZE 

I. Przepisy ogólne. 

§ 1. ~. W celu obliczenia wysokości wynagrodzenia 
twórcy pracowniczego projektu wynalazczego rillle~y 
ustalić: 

1) jakiego ro<:lzaju. efekty wynikają ze stosowania tego 
projektu. 

-2} j,akie efekty wynikają z wykonywa,hia prLwa w r~ 
zumieniu przepisówrozporząazenia Rady Ministrów 
z ania 29 czerwca 1984 r., w sprawie projekttiw wy-
nalazczych (Dz. U. Nr 33. poz. 178), ' 

. 3). jakie nakłady są niezbędne do uzyskania efektów, 
o któryd) Il\owi w pkt l i 2. 

2. Efekty. o których mowa w ust. 1, dzieli się na: 

1) efekty' ekonomiczne. zwane dalej "ęfektami wymier. 
nymi", występujące wówczal!. gdy osiągane dzięki 

projektowi korzyści mogą być określone- wartościowo, -

2) inne efekty. zwane dalej "efektami niewymiernymi", 
- występujące wówcza'i, gdy war)ościowe określenie 
korzyści jest niemoZliwe lub nie uzasadnione (np. po
prawa zdrowotności. zwiększeniil bezpieczeństwa, 

. wzmozenie obronnóści, ochrona środowiska). -
-',. - . 

3. ' W razie występowania efektów wymiernych obli· 
cza się wysokość efektu netto i na jego podstawie_ ustala 
się wysokość wynagrodzenia twórcy, zgodnie ' z 'tabel" 
stanowiącą zafącżnik nr 1 do rozporządzenia Rady Mini
strów wymienionego w ust. 1 pkt 2. 

4. W razie występowania efelctów niewymiernych 
wysokość wynagrodzenia określa się szacunkowo. biorąc 

. pod uwagę skutki spoŁeczne- za'stosowania projektu oraz 
nakłady , na jego realizację. 

5. 'IN razie jedneczesnego wy!łtępowania, efektów Wy
miemych i niewymiernych, wynagrodzenie twórcy ustala 
się jako sumę wynagrodzeń z tyJulu efelf-t6w wymier .. 
nych i z tytułu efektów niewymiernych. 
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6. Jeżeii w wypadku, o którym mowa w ust. 5, obli
czenie , efektów wymiernych daje wielkość , ujemną, w~
Jlagrodz~nie ustala się na pod§tawie , efektów nlewł-
miernych., _ ' , ' 

, 7. Jeżeli stosowanie projektu wynalazczego pow 0-

1 'ującego koizystne zmiany w jednych elementach pro
••• u produkcyjnego równocześnie powQduje zmiany 
niekohystne w innych elementach tegO" procesu, efekty 
wynilu1jące _ -ze zmian kofzystnych należy pomniejszyć 
o .kutki IDlllan niekorzystnych. 

- f 2. 1. Obljczenie efektów wymiernych powinno 
by4 ,op~rte na danych ścisłych, a gdy to nie jest możli
Wa - z.ta danych przybliżonych lub szacunkowych. 

2. Przez dane przybliżone należy rozumieć dańe, 

Jrtórych 'Wielkości nie można dokładnie ustalić z powodu 
braku dostatecznej liczby punktów/' pomiaru, , konieczności 
operowania wielkościami średnimi. staty~tyczn ymi lub 
konieczności' ustalenia wielkości danych w drodze ana
logii (np. na podstawi~ analizy podobnych rozwiązai). 

technicznych zastosowanych 'f innych jednostkach). 
Efekty ustalone na podstawie danych przybliżonych 

określa się jako efekty przybliżone, 

3. Przez ' dane szacunkowe należy rozumieć , dane, 
których wielkości są ustalone na podstawie opinii odpo
wiednich specjalistów, Vi sytuacji gdy brak jest danych 
ścisłych, a także gdy nie ma możliwości ustalenia danych 
przybliżonych, 

4. Wstępne obliczenie 9fektów, przeprowadzone 
przed zastosowaniem projektu wynalazczego, opIera się 
Ila da~ych priewidywanych,klóre zalicza się do ścisłych, 
p~zybliżonych lub szacunkowych, zależnie od możliwości 
ich ustalenia po zastosowaniu projektu. " 

§ 3, l. Za dokonanie obliczenia efektów jest odpo
wied~ialria jed,oostka gospodarki' uspołecznionej stosująca 

projekt wynalazczy; a w razie wykonywania prawa -
't1kże jed~ostka uprawniona. ' ' 

2. Dla umożliwienia dokonywania obliczeń efektów 
. w jednostkach, o których mowa w ust. 1, należy za
pewnić : 

1) niezbędne warunki do ustalenia danych wyjśdowy"h 
do obliczenia efektu netto, 

/ 2) możliwoś ć sprawdzenia prze biegu wdrażania proJllktu 
()faz efektów faktycznie osiąganych. 

- 3. Jeżeli do ustalenia danych i przeprowadzenia obll
CZen. o których mowa w ust. L dan'e ewidencji księgowej 
• ą niewystarczające, należy - przyjmując projekt do 

'wykorzystania - określić rodzllj danych wymagajllcyClh 
dodatkowej ewidencji i taką ewidencję zorganizowlI~ 

poza systemem ewidencji księgowej jednostki. 

4. W wypadkach skomplikowanych obliczenie efek
'ŁÓw powinno być poddane ekspertyzie. , 

§ 4. _ Efekty oblicza się pFzYjmując.jednolite - dla 
okresu dotychczasowego i ohliczeniowego - Średnie 
ceny, stawki płac, taryfy itp. z okresu obliczeniowego. 

§ 5. I. Efekt netto projektu wynalazczego, stan.o
' wiący podstawę do, ustalenia wynagrodzenia twórcy. pro-
jektu, oblicza się oddzielnie: . 

'- 1) z tytułu stosowania tego projektu, 
~ 

2) :I tytułu wykonywania prawa. 

S. Nie należy sumować efektów dotyczących różnych 
o{trę8ów _ obliczeniowych lub różnych jednost.ek stosujll
tych p~ojekt bądź wykonujących prawo, lmi tych lIamy~h 
efektów, ale obliczonych inną metodą. 

I 
I f 6. 1. Efekt n9tto uzyskany przez stos,owanle pro-

jektu wynalazczego oblicza lię za okra. 12 kolejnych 
miesięcy, zwany dalej "okresem obliczeniowym". 

l. Efekt - ~etto stanowi różnicę pomiędzy: 

1) efektami brutto . odzwl9rcledlającymi korzyscl OSi,. 
gane w wyniku s-tosowanla projektu wynalazczego 
a niezbędnymi nakładami w tym <lelu poniesio~ymi, ' 

gdy realizacja. projektu powoduje zmiany dotyczll'ce 
produkcji już wytwarzanej, 

2) wartością produkcji - w cenach realizacji ił jej kosz
tem własnym; gdy zastosowanie projektu ma na (leI u 
uruchomienie produkcji wyrobów nowych dla jed
nostki stosującej projekt, 

J) zyskiem ' osiągniętym wskutek produkcji wyrobu po 
zastosowaniu projektu a z~skiem dotychczasowym 

,.osiąganym przed zastosowaniem projektu, gdy pro
jekt powoduje uruchomienie produkcji'llowej odmia
ny wyrobu wytwarzanego już w danej jednostce, 

4) kosztorysową wartością , obiektu a jego wartościł!l 

,rzeczywistą po zastosowaniu projektu, jeżeli projekt 
powoduje zmiany w dokumentacji inwestycji. 

3. Za wyrób' nowy dla jednostki stosującej - projekt 
uważa się wyrób, który nie był dotychczas w tej jed
nostce wytwarzi':ny. Modernizac ja, (unowocześnienie, udo
skonalenie) a luo "nowa odmiana (modyfikacja) wyrobu 
wytwarzanego już w danej jednostce, jak również zmilIna 
niektórych jego cech, symbolu lub nazwy handlowej, nie 
kwalifikuje wyrobu .do uznania go za nowy, z wyjątkiem 
wypadku, o którym mowa w ust. 4. 

4. ' Na równi z nowym wyrobem traktuje sit~ wyrób 
zmodernizowany, jeżeli przy dotychczasowej charaktery
styce technicznej produkcja wyrobu musiałaby być :&ar' 
niechana, np. wobec podwyższenia wymagań wynikaJll
cych ze zmiany Polskiej Normy. · 

"-5. Przez cenę realizacji (ust. 2 pkt 2) rozumie siElI 

1) cenę sprzedaży pomniejszoriąo podatek obrotowy 
lub ~owiększoną o dotację przedmiotową albo 

. ':, 
2)' c enę transakcyjną skorygowaną , o ' finansowe r,ozli-

czenia wy'równawczQ w handlu zagranicznym, albo 

3) cenę wQwnętrznąobjętą rachunkiem wyrównawczym 
cen wew;nętrznych . 

§ 7. Efekt z tytułu wykonywania prawa ustala się w 
wysokości dochodów uzyskiwanych z tego tytułu k 

okres obliczeniowy, Jeżeli dochody te obejmują r6wno~ 
cześnie zwrot kosżtów za wykonaną pracę badawczo
-ro'zwojową;' ', wykonanie dokumentacji, prototypu. badań 
j prób techniq:nych, nadzór autorski Itp., należy Je .odpo
wiednio pomniejszyć.' 

§ 8. Jeżeli obliczenia ' nie można oprzeć na danych 
ścisłych, lecz trzeba wykorzystać dane przybliżone lub , 
szacunkowe, ktoryoo wielkośĆ' , ulega Zlmianie w zależności 
od sposobu ich ujęcia, efekt nettonaleźy obliCzyć przyj" 
mując prawdopodobne 'dane dla warunków najbardziej 
realnych albo obliczajlIc średnią arytmetyczną z efektów 
obliczonych dla dwÓch lub więcej wariantów możliwych 
do przyjęcia. 

'I 
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ł 9. 1. Początkiem pierwszego okresu obliczeniowe'9 Jest pierwszy dziell kwartału kalendarzowego nastę
,uf4cego po dniu rozpoczęcia stosowania projektu wy
•• lazczego. 

l. Na wniosek twórcy, zgłoszony przed dniem rozpo
taąda: okresu . oblicze~iowego! może być. ustalony wcz.
łnie jszy termin rozpoczęcia tego okresu. 

, 3. Z wyjątkiem wypadkLl, o którym mowa w ust. 1; 
.kres obliczeniowy nie może obejmować czasu przezna
Czonego na próbne stosowanie projektu, w tym także 

rozruchu eksploatacyjnego. Jefeli po rozpoczęciu stóso
Wania . projektu badania i próby trwają nadal. okres 
.blicżeniowy należy odpowiednio przesunąć .. 

4. Stosowanie projektu wynalazczego, który rozwij~ 

lub uzupelnia rozwiązania będące przedmiotem proje~tll 
JU. uprzednio zrealizowanego, nie przerywa okresu obU
łzeni owego projektu dotychczasowego:. 

5. Jeże li projekt wynalazczy stosuje się krócej na 
12 miesięcy, za okres' obliczeniowy przyjmuje 'si ę faktycz

. ay czas stosowania . projektu. W jedrlOstkach organizacyj
nych pracujących sezonowo za okres obliczeniowy przyj
muje. si l'; sezon (kampanię), w którym projekt Jest stoso
wany. 

6. Jeżeli projekt wynalilzczy dotyczy wyrobu produ
kowanego jednostkowo w okresie wykonania (cyklu pro
"ukcyjnym) przekra czającym 12 miesięcy, efekt oblicu 
liil dla jednostki tego wyrobu za cały okres cyklu pro
d.ukcyjnegci, bez względu na jego długość. 

7. Zas~dę, o której mowa' w ust. 6, ' stosuje się' odpo
wiedni o do - obiektów inwestycyjnych. 

§ 10. 1. Jeżeli projekt wynalazczy (projekt nowy) 
opiera się na projekcie już stosowanym (dotyohczaso
wym) , odpowiedni o go rozwijając lub uzupełniając, sto." 
luje ' się nas tępulące zasady: 

l) efekt pro jektu dotychczasowego oblicza się przy za
lożeniu, że projekt nowy nie byłby stosowany, 

2) efek t p rojektu nowego oblicza się na podstawie do
datkowych korzyścL_j akie wynikają ze ' stosowania 
projektu nowego w stosunku do korzyści ze. stoso
wania projektu dotychczasowego. 

2. W , ra zie memożności Ś'cisłego podzlaJu ' efektów na 
.fekl y uzysk iwane przez stosowanie- Rrojektu dotychcza
lowego . i projektu noweg~, jednostka stosująca te pro
jekty ustala odpowiedni sposób dokonania rozliczenia 
(klucz rozliczeniowy). • 

3. ' J eżeli dany projekt wynalazc;zy jest stosowany 
razem z innymi projektami bądź jest ' związany z wdro
hniem wyników prac badawczo-rozwojowych nie obję
tych tym projektem wynalazczym, tak że ·1.1zyskiwanl9 
.fekty są J ącznym ich rezultatem, d'okonuje się szacun
kowo 'oceny, jaką część rozwiązania . całości przedsięwzię
łt. nal.eży przypisać danemu projektowi wyncilazczemll. 

. l. efekt tego projektu przyjmuje się wynikającą z ' tej 
teeny część efektów łącznych.. . 

• § 11. 1. Przy obliczaniu efektów należy eliminowaĆ 
e-ynnlk! nie związane ze stosowaniem projektu wynalaz
.. ego.: Czynnikami tymi są w szczegó.lności zmiany wpro
".dzone w wyniku stosowania innych przedsięwzięQ 
"'hnlczno-organizacyjnych lub projektów wynalazczych. 

I : W celu eliminowania czynników, e których mowa 
w ust. 1. należy: 

1 

1) w obliczeniu uwzględniĆ tylko te elementy kosztów ' 
lub asortymenty produkcji, w których następu. 

zmiany wskutek stosowania p.rojektu wynalazczillll~ 

2) . eliminować ewentualny wpływ' innych przedsięwzj~ I' 

technicznych Jub organizacyjnych zgodnie' z prze}lJł
sami § -10, 

3) stosować przez wszystkie okresy obliczeniowe wł_ 
kości techniczn'e zużycia materiałów, energochło .. 
ności, pracochłonnoścI itp., ustalone' jako rezultat'.u
stosowania projektu. 

II. Efekty wynikające ze Itosowanla projekt1a w produkcJI 
wyrobl?w Jut wytwarzan yeJa. 

A. Efekt netto j jego ,klad~ 

§ 12. Efekt netto stosowania projektu wynalazćz6g • 
w produkcji wyrobów już wytwarzanych oblicza się w .. 
dług wzoru! 

Ew ... U-N 
w którym! 

E!w~- Jednoroczna wielkość efekhl Betto, 

U -:- jednor'\)czna wielkość ' efektu brutt. ;. (efektu Ilłe 

uwzględniającego nakładów), 

N - ' nakłady na realizację projektu przeUczon. w • 
. niesieniu do jednego roku. 

ł 13. 1. Efekt brutto (U) - mob WynikaĆ! łI. ' 

1) I oszczędności w określonych pozycjach koszt6w 
jednostki, która Itosuje projekt w j nalazczy, 

2) ,ze ' zwiększenia produkcji określonych wyrobów, 

3) z poprawy jakości I parametrow techniczno-ekspl'" 
atacyjnych (właś ciwości użytkowyc4) wyrobów. ..-: 

2. Efekty, o których mowa w ust; 1, mogą występoo 
wać samodzielnie lub łącznie z Innymi. Efekt brutto st.- ;Y 

nowi wówcz~s sum~ efektów cząstkowych. l: 

§ 14, l. Nakłady na realizację projektu wynalazcze
go (N) obejmują: 

l) roczną wielkość odpisów smortyzacyjnych środkÓ\f ' 
trwałych na bytych lub. wytworzonych we własny • . 
zakresie w ce lu zastosowania projektu wynalazczego. 

2) przypadające' na okres jednego roku Inne koszty poe 
n oszone w cel u realizacji projektu (zakup lub wyk~ 
n anie we własnym zakresie narzędzi albo przyrz~ ' 

dów, nieinwestyc yjne koszty przystosowania istniej.- · 
cych obiektów, maszyn, urządzeń , aparatury, przyrzll
dów i narzędzi. koszty śzkolenia pracowników,od_ 
płatność z tytułu nabycia prawa) - bez wzgl ędu Ba 
źró dło ich finansowania ....:.. . rozli.czone na okres sto-. 
sowania projektu, nie dłuższy jednak Iiiż 5 lat. 

2. Do kosztów, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 2, iU-. 
wllcża się kosztów związanych z opracowaniem ' i oceB' 
projektu wynal azczego. Nakłady na realizację pro jekt. 
wynal azczego (N) dotyczą jedynie nakładów, które przed
siębiorstwo musi ponieść w celu zastosowsnla projekt .. 
wynalazczego ()cenionego [ przyjętego ' do atosowania. ' · 

, . 
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3. Narządzia. przyrządy itp. przedmioty nietrwałe. 
wykonyvyana we własnym zakresie przez jednostkę 

lIlóaującą , projekt wynalaz,czy "l nie ujęt9 obowiązującymi 
, ._nnikami. wycenia się w wysokości technicznego kosztu 
-w;)ttworzenia. ,tj. we'dłqg rzeczywistych 1wsztów ,bezpo
'.jr.dnichp'Owiększonych o narzut kosztów ,wy.dzi 6.łowy<ih. 
J_żeli je.dnak .Jlarzędzia te (przyrząd,y Hp.) nie są wyko
aywane w wydziałach" prod~kcji narzędzI. 'lecz w innych 
~działach. w których produkcja ta nie stanowi podsta
wowegozahesu dżIalalno~ci. do ObliC;;zenia przyjmuJe 

, .lę narzut kosztów wydziałowych. n'ie wyższy jednak ' od 
~riutu ustalonego dla wydziału produkcji nar-zędzi. 

-4. Jeźeli nowe . .śmdki pr,acy .zakupione {wytworzone 
we własnym zakresie) w celu " zastośowani~ ,prójektu wy

.lLAlazczeg.o , zastępująlnne i;rodki, które ' są już , użytko

._,r.rane w produkcji w jednostce . stosującej projekt. nakłady 
•• re.a,lizację prqjektu 'wynalazczego oblicza się ja'ko róż

,.a1cfł wlellrośd. ,o których mowa IW ust. 1, tj. : 

l) rocznych odpisów amortyzacyjnych - w odniesieniu 
,do środków trwałych. 

Ił r&zliczonych na okres 1 loku kosztów. o których 
mowa w ust. 1 pkt 2. 

.lI. ,.Effłktu oszczłdn~cio.tL-.I . 

§ 15. l. Jeżeli sLosowanie 'pró jektu wynalazczego 
" 1IIIlożli\vlja zmniejszenie określonych kosztów, nak.ładów. 

• trat itp .• ponoszonych przez jednostką stosującą projekt, 
aależy ustal ić: 

"I) dotychczasową ,wielkóść tych kosztów (nakładów. 

' strat), tJ. wielkość, jaka ukształtował.aby 11ęw ~ok.re· 

aie obHczenłowym 'w razia 'za:nlechania 'Itos:owant. 
projektu, 

,.Ił ,nową w:ielko.sć ,t-ych-kaszló.w (nakła.dów, :strAt) • .:tj. Jab 
v.-i .elkość vi .. tym :okresie ,przy Itosow.antu ,projektu. 

2. Oszczędnościowy efekt brutto <lblicza się odejmu
~c 'Od dntychcz6sowej wielkości .kosztów ' (ust • . 1 ,,;pkt t) 

_ ".lkoŚć n.oW4 ,(ust. l pkt .7). . , 

• 16. 1. JeżeU oszczędności uzyskiwane wskutek sto
IOwania projektu ' wynalazczeyo dotycząbezP'fŚrednlch 

kOlztów produkcji określonych wyrobów (półwyrobów:. 
~tall Itp.),to: 

I) dotychczasową wielkość k'Osztów ustala się ..-mnożąc 

wyrażoną w odpowiednich jednostkach naturalnych 
il'Ość produkcji tych wyrobów w ,okresie .obliczenlo
wym przez dotychczasowy jednostkowy koszt bezpo
'redni (ust. 3) dotyczący tych elementów koszt6w. 
w których następują\ zmiany wskutek stosowania pro
Jektu, 

1t nową wi-elkoś1'!, kosztów ustala się "mnożą~ tlil ,aaml4 
Ilość produkcji przez jednostkowy koszt b,e.zpośrednl 
poniesiony ':H okresie obliczeniowym, okr~ślony wf 
sposób p.odany w pkt 1. 

I) narzutu .kosztów pośrednich, z wyjątkiem wymie
nionych w ust. 2, nie uwzględnia Się w tym obli
czeniu; ewentualne oszczędności powstające w k'08Z
tach pośrednich wskutek stosowtlnla pr'Ojektu -wyna
lazczego 'ujmuje się od'dzielnie ' w9dług zasad :pooa-
nych w f 11. 

----------------------~--~--------~-

"2. Obltczajc;c oszczędności. o kt6rych mowa w .ust. 1. 
należy: 

l) wielkość zużycia materiałów bezpośrednich zwiGk
;szyć o narzut kosztów z'akupu (za op llrzenia), 

2) koszty pła.c (robocizn y bezpośredniej) , ujmOwać jako 
sumę wynagrodzeń pi"?11i :;znych i w naturze w rozu
mieniu przepisów o linansowaniu -wynagrodzeń, po,
większając je o narzuty lla placeustaione według 

, obowiążujących zasad ewidenc ji. kalkulacji i anali-zy 
koszt6w produkcji przemysłowej. 

3. Przez, dotychczasowy jednostkowy koszt bezpo
średni, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć koszt 
obliczony we.dług rzeczywistego zużycia materiałów i ro
bocizny z okresu bezpośrednio poprzedzającego zastoso
wanie projektu oraz' cen tych materi ałów i stawek płac 
średnich z okresu obliczeniowego. Jeżeli przed realizacją 

projektu stosowano do obowiązujących norm współczyn~ 
niki zmieniając,e te normy, powodując przejściowo zmia
ny koszlów bezpoorednich (np. w z,wiązkuz wdrażaniem 
wyników prac b-adawczych). nie należy uwzględniać tych 
Wsl'Ó!czynników. 

4. Przez nową wielkość jednostkowego koszt L! bez
'p'Ośredniego, o któr~j mowa w ust. l pkt 2, rozumie 'Sr" 
wielkość średniego koszt i:.! rzeczywistego w okres ie obli· 
czeąiowym i d'O jego obJiczenia stosuje ' się odpowiednio 
przepisy ust. 3. 

, ' (5. "Jeżeli ,stosowanie -,projektu spowoduje zmniejsza
niQ liczby braków, efekŁoszcządnościowy, polegający na 
obnii-eniu 'kosztów z tego tytułu; oblicza 'się, ustalaj'ą • 
lÓŻniG~ między dotychczasową i . nową wielkością technicz
nego kosztu wytworzeni'a jednost"kiwywbu,którego pro
jekt dotyczy, i przemnażaj~!;jąprzez " liczbę jednostek 
tego wyrobu wytworzonych w okresieóbliczeniowy.m. 

6. Przy obliczaniu nowych wielkości kosztów, wry
~,m1entonych :w ust. .4 'l '5, n18uw~lędnia '!i~ , kosztów po
'-lllesionyeh ,na. ' relili'zację projektu, ;które wcałośct ujmuJ .• 
"Iię w ' m!kład-ach '(N)zgod1ii.e zprzepisamtf 14. 

"1. ..Jateli ,prąJekt wynala"lczy umożliwia zastąpieni_ 

:51il'owc6w lub materiałów Importowanych surowcami lub 
.materiałami Jmijowymi .1 zastąpienie takie jest ,gosf'odar
czo celowe, cho.ciaż nie zępewnia oszczędn'Ości w K:os,Z
tach produkcji wyższych niż 5% ceny importowanego 
surowca lub materiału, do 'Obliczenia efektu oszczęd. 

'nościowego brutto pr:z;yjmuj~ si-ę ' fj'J/o tej ceny. 

ćł 11'7. JeieJl ószczędności uzyskiwane dzięki stoso
waniu "projektu w,yn-ałazczego dotyczą pośrednich kosztów 

,produkcji, należy postępować w -sposób następujący; 

t) ,gdy oszczędnoś,tpowstaje w elementach kosztó.'W 
pośrednich, kształtujących się proporcjonalnie d. 
wielkości produkcji (np. tzw. koszty ruchu maszya 
ł urządzeń), · oszczędnos .ć tę n·aJeżyobIiczać stosujĄ' 
oIilpowiednro :przepisy f 1.6 dotycząc.e oszczę1noścJł 
-kosztów 'bezpośrednich, 

'2) w innych wypadkaCh 'Oszczędn'Ość 'ObUcza sią jako 
różnicę kosztów -pośrednich. 

ł ' lB.JeŻeli stosowanie projektu wyna.lazczegopor 
w'Oduje obniżenie k'Osztów zakupu maszyn; urządze.A, 
przyrządów itp . . (np. prze-z zakup lub wykonanie we włae
nymzakresi'e t-ańszych maszyn i urządzeń zamIest dret. 
Izych), "oszczędndś.ci te traktuje się jak-oefekt zastoso· 
wania projektu, pod warunkiemis "nie 'Mstąpl zwlękSHe 
ni. 'koszt6w eksploatacyjnych. 

" 

o " 

. ) , 

, ) 
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" ,')9. L Jeżeli w wyniku' stosowania projekt~ wyna-
lazczego następuje uniknięcie lub zmniejszenie strat, 
olzczędności z tego tytułu oblicza się, biorąc pod uwagę: 

, I 

l) ustalonq na podstawie dotychczasowych da~ych spra
wozdawcr.ych jednoroczną wielkośĆ' tych strat, które 
najprawdópodobńfej byłyby poniesione w okresie , 
obliczeniowym w' razie niezastosowania projektu wy
nalazczego, 

I) określony na podstawie danycl) tego projektu współ
czynniki w jakim zastosowanie projektu przyczynfło 
siEI do zmniejszenia powyi:szych strat. 

2. Iloczyn wielkości, Q ktlłrych mowa w , usl. , 1, st.
nowi efekt brutto. 

C. Efekt1J ' &więkslletiia prorłukc;i. 

§ 20. 1. , Jeżeli stosowanie projektu wynalazczego 
umożliwia zwiększenie produkcji okra,ilo'nych wyrobów 
w porównaniu z okresem sprzed ru.lizacjt projektu, wy
nikający stąd efekt brutto oblicza się mnoillc dotychcza-
10wy zysk jednostkowy odnoszący się do danego wyro
~u - obliczony zgodnie z przepisami ust. 3 -przez 
lJczbę jednostek tego wyrobu, ' stanowi~cą przyrost pro> 
~ukcji w ' okrlilsie obliczeniowym w stosunku do pro~ 
dukcii dotychczasowej. 

2. Przez produkcję dotyt:hczailQw~ rozumie illą lIczbIt 
jednostek danego wyrobu wytworzonyeh w c:at.rech kił

lejnych kwartałach poprzedzajllcyQh stoIowanie projektu. 
Jeżeli dany wyrób był dotych~zal wytw-arzany w okre
.ie krótszym, liczbę wyprodukowl'mych , jednostek należy 
umownie przeliczyć 'na liczbę przypadając4 aa okres Glde
rech kwartałów. 

J. Uotychczasowy zysk jednostkowy oblicza się mno
żąc cenę realizacji z okresu obliczeniowego przez wskaź
nik ustalony jako stosunek zysku z okresu dotychczaso
wego do ceny realizacji z tego okresu. Jeżeli- dotychcza
sowy zysk jednostkowy stanowi mniej niż , ,!j0f0 ceny 
realizacji wyrobu z okresu obliczeniowego albo gdy pro
dukcja jest nierentowna, za zysk przyjmuje się 5<'/0 tej 
ceny. 

§ 21. 1. Jeżeli przedmiotem projeKtu wynalazczęgo 
jest zwiększenie produkcji ~6Ifabrykatów, detali, części. 
podzespołów itp., efekt brutto oblicza się ńa podstawia 
przyrostu liczby wytworzonych p6łfabrykatów, detali itp. 
Przyrost ten nie może przekroczyć potrzeb wynikająq"ch 
z wielkości produkcji towarowej i z konieczności utrzy
mania stanu zapasów środków 'obrotowych na niezbęd
nym poziomie, 

2. Jeżeli półfabrykaty (detale itp.), ~, których mowa 
w ust. 1. nie są przedmiotem obrotu towarowego i w 
związku z tym nie mają ceny ~przedaży ani nie ustalono 

. dla nich ceny wewnętrznej objętej rachunkiem wyrów
nawczym cen wewnętrznych, wie~kóść dotychczasowego 
zysku jednostkowego tego półfabrykatu (detalu itp.) 
ustala się według klucza rozl'iczeniowego przyjętego w 
jednostce gospodarki uspołecznionej. Kluczem tym może 
być stosunek kosztów przerobu półfabrykatu (d~Iu itp.) 
do _ kosztów przerobu wyrobu finalnego, jeżeli mery to
tyczna ocena projektu i skutków jego zastosowania po
.wala na · przyję~ie takiego klucza. ,Koszty przerobu ,pt:Zyj
muje się zgodniaz przepis~JUi o cenach regulowanych: 

D. , Efekty poprawy jakośet. 

ł 22. L Jeżeli stosowanie projektu wynalazćzego po
woduje poprawę ja~oścl ' wyrobu lub jego modernizacją. 

wyraza]ącą się polepszeniem parametrów techn1c~o
-eksploatacyjnych (właściwości użytkowych); wynikajl\cy 
Itqd ef.kt brutto ustala si~ na pOdstawie odpowiedni. 
poewyższonych cen tego wyrobu. ' Prźez odpowiednie 
~wyższenie ceny wyrobu należy ' r6zumieć takte pod
WyższeniIi jej w ' wyniku uzyskania znaku jakości. 

l. Efekt, o którym mowa w ust. 1: 

l' w pierwszym okresia obliczeniowym - oblicza si, 
mno*ll~ różnicę między zwięksżoną a dotychczasowll 
łeną pr~ez liczbę jednostek wyrobu wytworzonych 
w okresie obliczeniowymI jeżeli ' poprawa jakośol 

Wryrda It~ polepszeniem struktury gatunkowośd' 
produkGlji,do obliczenia efektów przyjmuje się prze
allltn, cenę li grupy wyrobów, kt6rej dotyczy pro
jekt, 

• w następnyełl Gkresauh obliczeniowych oblicza 
się zgodnie z przepisem pkt 1, z tym Żli różnicę mię

dzy zwiększoną a dotychczasową ceną ustala się ko-' 
lejno dla każdego okresu obliczeniowego, mnożąc 
przeciętną €enę z tego okrlisu przez stopę wzrostu 
ceny, którą jest liczba otrzymana z podzielenia rój;
nioyc.n, ()"bli~onej dla pierwszego okresu oblicze~ 
niowege, przez cenę :II pierwszeg. okresu oblicze
nioWegQ. 

f 23. 1. W Wyjątkowych wypadkach, gdy pomimo 
poprawy jakoś'ci wyrobu· lub jego modernizacji, wyra> ' 
łojllcej ' się polepSzeniem par.ametrów techniczno-eksploa- , 
tacyjnych (właściwości użytkowych), nie następuje odpo
wiednie podwyższenie jego , ceny, a dzięki ter' poprawie 
użytkownicy będący jednostkami gospodal ki ' uspołecznio- _ 

ile) o!iiągają dodatkowe korzyści użytkowe (eksploata-
cyjne), efekt brutto oblicza się: 

ił określająt , udział producenta w' użytkowych ' korzy
$ciach ekonomicznych przypadających na jednostkę 

ulepszonego wyrobu jako S()'ł/o korzyści , z przewidy
wanego użytkowania wyrobu w okresie !tie dłuższym 
niż 5 lat. 

, 2) mnożąc kwotę udziału w ' korzyściach, o których 
, mowa w pkt I, przez ilość tych wyrcbów - wytworzo

nych w okresie oblic'zeniowym, 

l. Przepis ' ust. 1 nie dotyczy wyrobów powszecime~ 
ge użytku przeznaczonych na rynek, 

3. Zasady określone w ust. 1 należy odpowiednio 
stosować do maszyn i urządzeń oraz przyrządów i na
rzędzi wytworzonych na własne potrzeby produkcyjne 
w iednostc~ stosująeej projekt. p~zy czym wta~im wy- ' 
padku przyjmuje się całość korzyści użytkowych , 

4. ObIiclI:enie ~fektu, (ił któlym ,mowa w ust. 1. możlol 
opierać się na danych szacunkowych ustal.onych przeli 
jQdnostkę obowiązaną do wypłaty wynagrodzenia za pro
jekt, , na podstawie , własnyc/) apaliz. przy ewentualnym 
wykorzystaniu . informacji głównego ' odbiorcy (dystrybu
tora) i ' opinii kompetentnych instytucji. 
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Dl. Efekty uruchomlen1aprQduk<:]l nowego wyrobu. 

f24~ 1. :.Jezell .tosowanie projektu wynalazczego 
' powoduje uruchomienie prOdukcji noweg'o wyrobu (pół
fabrykatu, detalu, cqłci, ' podzespołu itp.), efekt. netto, 
• którym mowa w I • ust. 2 pkt 2; oblicza się według 
-.oruI 

Iw,., (c-k) V 

• którym: 

§ 25. W wyjątkowych wypadkach, gdywłaśdwośd 
techniczne nowe.go wyrobu powodują uzyskiwanie prz,ez 
Jego l!lżytkawników. będących jednostkami gospodarki 
uspołecznionej, eksploatacyjnych ef,ektów ekonomicznych, 
które nie zostały , jednak uwzględnione w cenie tego 
wyrobu, efekt obliczony według zasad określonych w 
f 24 zwiększa si ę o efekt obliczony wedlligzasad określo
nych w§ 23. N.ie dotyczy to Jednak wyrobów ,powszech
.ego użytku, przeznaczonych na rynek. 
. . , 

Iw - . jednoroczna wielkość efektu netto, ł 26~ Jeżeli nowy wyróbzastę,puJe wyrób Gotych" 
czas importowany, efekt ńetto oblicza się według z·asad 

• - cena realizacji jednostld wyrobu, określonych w § 24. Na wniosek twórcy można do obli-
If - jednostkowy koszt własny wyrobu, " powiększony (zenia przyjąć ostątnią cenę transakcY9ną płaconą za ten 

w wypadku .uportu o prowizję przedsiębiorstwa ~ób,obliczoną wedłu.g przeliczników obowiązujących 
handlu zagraniemego ł agenta zagranicz.nego 'oraz · .. ·w okresie ·obliczeniowym. W taki sam sposób oblicza się 
- ' w razfe naoycia od innej jednostki prawa slo- efekty w razie uruchomienia w kraju produkcji półfabry
lowania projektu (patentu, licencji itp,) - powięk- k.tów (detali itp.) dotychczas importowanych, Jeżeli 
szony o koszt nabycia- tego prawa, bez względU wyroby zastępowane są w innym stosunku niż 1: 1 (n'P. 
na tródło jego finansowania, l kg substancji importowanej jest zastąpiony przez 0.8 kg 

-'- ilość jednostek wyrobu wytworzonych w okresie 
obliczeniowym. -

2. Jeżeli różnica c:-k stanowi mniej niż łOI. ceny 
realizacji bądż c kształtuje li.. poniżej k, do oblicze
lUa efektu nettop~yjmuje li .. 5% tej ceny. Przepis ten 
.tosuje siEj bez wzgl4ł(iu naspolób ustalania cen. 

, 
, 3.Cenarealizacjl (c) t jednostkowy koszt własny 

wYrobu (k) powinny byt ustalone według zasad obowią
lujących przy ustalaniu cen I rozliczaniu kosztów. Jeżelt 
do chwili obliczenia efektów wartości te nie żostały' usta
lone, przyjmuje si .. je w )Vielkościach ustalonych w kai. 
kulacji wstępnej, a .astępnie przeprowadza odpowiednią 

• korektę obliczenia przy dokonywaniu wypłaty pozostałej 
~ięśti wynagrodzenia twórcy po zakończeniu okresu 'obli
czeniowego. 

. 
4. Obliczenia efektów produkcji eoportoweJ prze

prowadZił się , przyjmujqccenę realizacji (§I uat.5) 
uwzględniającą cenę transakcyjną. Na wniosek t-vórcy 
projektu w obliczeniu. można uwzględniĆ cenę sprzedaży 
lub c"enę wewnętrzn" jeżeU wynik obUczenia uwzględ
aiający jedną z tych cen jest dla twórcy korzystniejszy. 

5. Jeżeli projekt dotyczy p6Uabrykatu(detalu itp.), 
. ~tóry nie jestprudmiotem ' obrotu towarowego i vł, 
Iwiązku z tym nie ma ceny sprzedaży ani nie ultalono 

. clla niego ceny wllwnątrznej, Zamiast r-6żnicy c-k przyj
muje się wielkość teJ różnicy obliczoną dla wyrobu koń
cowego i mnoży j, przez liczbę ustaloną szacunkowo, 
"'edług klucza rozliczeniowego ustalonego w jednostce 
gospodarki uspołecznionej. Liczba ta określa udział p6.ł
fabrykatu (detalu itp.) w wyrobie finalnym, według zna
u.nia półfabrykatu (detalu) dla wyrobu finalnego. Liczbłł 

I tę ' można ustalić np. jako stolunek kosztów przerobu 
półfabrykatu (detalu) do kosztów przerobu wyrobu f:1nal
aego; jeżeli merytorycmaocenaprojektu pozwala n& 
przyjęcie takiego spoIObu. ~ Zasadą okrdloną w ust. 2 
Itosuje się , odpowiednio. 

6. Dla projektów wynalazczych dotyczących ,techno
. JogU produkcji subltancji czynnej, np. w produkcji leków 
lub środków ochrony roślin, przy ustalaniu kluczarozl1-
ueni()wego należy ' braĆ pod uwagę wartość utytkpwą 
.Iubstancji czynnej Wyk-o'naneJ według projektu w sto~ 

lunku do · ogólnej wu~ości użytkowe} wymbu. WielkoM 
... mOzna ustalić wlposób lzacunkowy. · . 

.ubstancji produkowanej wedlugprojektu) lub różnią się 

jakoścdowo, należy dokonać, .odpowiedniej korekty d·anych 
przyjmowanych d~ obliczenia. 

IV. Efekty uruchomienia prod.ukcji no'\\'ych 'odmian' ... 
wyrobów. "\ 

ł 21. l. Jeżeli zastosowanie projektu wynalazczego 
powoduje uruchomienie produkcji nowej odmiany wy
robu wytwarzanego już w danej jednostce, za efekt netto 
przyjmuje lię przyrost zysku na tym wyrobie w okresie 
tbllczeniowym w Itosunku .do . dotychczasowego. 

-"" 

I. Przyrost zYlku, o którym mowa w usL 1, stlfhowi 
r6łnicfł między wielkościl\ (c-k)V, obliczoną według 
....d określonych w ł 24 dla nowej odmiany wyrobu, 
• wielko'c1łl obliczoną według tych .Iamych zasad dIn 
.otychczasowych odmian tego wyrobu, których pro
dukcja mnniejszyła się w okresie obliczeniowym w sto
~UDku do okresu dotychczasowego. 

Y.. ,!lUty z wykorzystania projektu wynalazczego 
:w dokumen~cji inwestycji I remontów. I 

, 21. t. Jeżeli stosowanie projektu wynalazczego 
-.. t .okuprocesu inwestycyjnego powoduje obniżenie na
kładów M budowę obiektu, oszczędność w nakładach 
traktuje Ilę jak.o efekt netto tego proJektu. 

I.lfekt, o którym mowa w ust. 1, oblicza się: 

'Q w odniesieniu do wynalazku - jako różnicę miedzy 
kosztorysową kwotą nakładów, które musi"lłyby by~ 
poniellone, gdyby nie realizowano wyr..alazku, a kwo
~ tych nakładów uwzględniającl\ jego zastosowanie, 

• 'W odniesieniu do .projektu racjonalfzatorskiego -'
jako różnicę ' między kosztorysow~ kwotą nakładów 
wynikających II dokumentacji, według której reall
Kowano proces inwestycyjny . przed uwzględni pniem 
projektu, a kwotą tych nakład6wuwzględniajl\Cll 

stosowanie . projektu, 

uwzględnIając jedynie te koszty, które faktycznie ulegają 
~iani'6 w wyniku zastosowania projektu i 1 tym" pr,c)r. 
J€ktem :B1ają związek. 

" . 
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~. Efekty, o których mowa w ust. 1 i 2, uwżględnia 
lię w całości pod warunkiem, że w wyr.iku stosowania 

I projektu wynalazczego nie nastąpi podwyższenie kosztów 
eksploatacyjnych lub pogorszenie parametrów użytko
wych obiektu. 

4. JeżelI stosowanie projektu wynalazczego , w toku 
procesu inwestycyjnego powoduje skrócenie cyklu inwe
styc y jnego i odebranie obiektu przez zleceniodawcę lub 
włączenie obi,ektu do eksploatacji vf terminie krótszym 
od ustalonego, przyjmuje się, że wynikający stąd efekt 

. wynosi 80/ 0 nakładów kosztorysowych na ten obiekt za 
każdy rok skrócenia cyklu lub. odpowiednio 2/a0f0 za 
każdy _pełny miesiąc. Nakłady t. nie uwzględniajll 

, oszczędności. o których mowa w -ust: 1 l 2, wynikających 
I realizacji projektu~ - "" 

5. Wycenę por6wnawczll nakładów, o których . mowl 
W ust. 1 i 2, przeprowadza się z odpowtf;dnim uwzględ·· 
nieniem przepisów § 4 i 11~ 

6. Z:lsady, o których mowa w ust. 1-5, stosuje srą 
odpowiednio do projektów wprowadzających zmiany w 
d.okumentacj i dotyczącej remontów. 

VI. Efekty alewymierńe. 

§ 29. L Za projekty wynalazcze, których-Itosowanl~ ; , 
przynosi efekty niewymierne, wYflagrodzenie ustala si . .. · '. 
zgodnie I kryteriami ' przyjętymi w danej jednostce, po
równując stan, osiągnięty po zastosowaniu projektu z. 
stanem dotychcz,asowym (przed zastosowaniem projektuh 
w zależności od stopnia poprawy: , 

1) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, . 
2) , ochrony środowiska, 

3) ochrony przeciwpożarowej . 

2. Punktem wy)SCla do ustaienia wynagrodzenia, 
o którym Ihówa', w ust. l, jest istniejący, określony np.: 
procentowo, stan zagrożenia. Liczba punktów (procen
tów), wyrażająca - zmniejszenie tego zagrożenia, pomno- ' 
20na przez kwotę wynagrodzenia wyjściowego, . usta~ 
loną w jednostce ,iako minimalna w danej dziedzinie, 
w określonym zakresie śtosowani a , nie niższą jednak od 
JJajniższego' wynagrodzenia za danego rodzaju 'Pracow
niczy projekt wynalazczy, przewidzianego w przepisach 
r ozporządzenia Rady Ministrów wymienionego w § . 1 
ust. 1 pkt 2- określa wynagrodzenie za projekt wy- . 
nalazczy. 

Opłat~ za prenumerlltę Monitora rolsklego wyno$krol'lnlE" 600,- LI. półrocznie 500,-- zł, 

, " 

Pre!lumeratę oa rok D4StęlJny Iroctną lub , półroczną, prly IfIluje siEj do dnia 31 pdŁ.- "" " 
dz.lerolkl, Prenumeratę można zgł4Szać z.a I półrocze ble7ą r"uo rok u do I1ma 31 mart.l, , 
za II p6łroczI bqdi za Cllty bielący rok, - do dnlll 311 wrzesnia. Do 'ftbon e ntów,'" 
k t6ny oplacą prenumeratEj 'po tych terolln!lch. , wy,ylka pl .. c ws/ych numer6w doko
nanI zostanie I opatnieniem, a poni\dto

r 
wsianą pollclOne ko, ,!ty ,puesylkl. O!,ldtil ,. 

7.a prenumeratę powinno by~ dokoniln/l prlł'lewem lub tr ly')d, mK 0 wym prlekHem 
pocztowym na konia Wydziału Adlllinl~trd( ii Wydawni< I w tJr lędu Rddy Ministrów 
w "'!.arodnwym Banku Pol_klm, IV O !lrI,lał MIf'llIkl, WacHa",a. nr t049,.~ 157 ,222. 
Rachunk6w Ul prenumeratę ole wvsltlwia ~u, . Na odcinku w p!:. t Y , nalezy poda:: 
dokładną nazwę Instytucji (bez skr6tówI , 'dukladny anres l nllm!'lem kodu pocztowego , 

oraz liczbę zamawlllnych equ'mplarzy Monit ora Po.J skiE"Qo. ' 

Reklllmacje , powodu ' niedoręczenia po~zcleg6lnych numer6w zgłil~lat należy '..na . 
piśmie do Wydziału AdrninlstraC'jl Wynawnlrlw Urzędu Rady 'Mini,lrow (ul Powsiń-. 

- .kll 69171. 00 .. 979 -Warszawa. skrYlka pocllowa 81) po , olrzVmilRlu Dast~pnego ' 
koll'lnPQo nUmf'fo. 
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