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Załącznik nr 4 

TABELA GODZINOWYCH STAWEK 
WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO 

Kategoria zaszeregowania Godzinowa stawka wynagrodzenia 
zasadniczego w zł 

I do 1.600 
II 1.450-1 .700 

III 1 .550-1 .800 
IV 1 .650-2.000 
V 1.750-2.100 

VI 1 .850-2.250 
VII 1 .950-2.400 

VIII 2.050-2.550 
IX 2.200-2.700 
X 2.400-2.850 

XI 2.600-3.000 

Załącznik nr 5 

TABELA STAWEK DODATKÓW FUNKCYJNYCH 

. Procent miesięcznej stawki wynikającej z minimalnej 
Kategoria stawki wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii 
dodatku zaszeregowania, określonej w tabeli stanowiącej 

załącznik nr 3 do zarządzenia *) 

1 do 45 
2 45-75 
3 75-110 
4 110-145 
5 145-190 
6 190-250 

*) Stawki dodatku zaokrągla się do 1.000 zł w górę . 

128 
ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 17 kwietnia 1990 r. 

w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów na 
cele kolekcjonerskie i inne cele. 

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 
1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 22 
i Nr 74, poz. 439) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP", pro
wadzi w kraju i za granicą sprzedaż monet, banknotów 
i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz 
na inne cele. 

§ 2. Przy sprzedaży monet, banknotów i numizmatów 
NBP może żądać od kupującego wskazania przeznaczenia 

. rzeczy mających być przedmiotem umowy. 

§ 3. Sprzedaż, o której mowa w § 1, NBP może prowa
dzić za pośrednictwem innych jednostek, z tym że: 

1) sprzedaż w kraju prowadzona jest za walutę polską oraz 
za waluty wymienialne, 

2) sprzedaż za granicą prowadzona jest wyłącznie za walu
ty wymienialne. 

§ 4. Cena sprzedawanych monet, banknotów i numiz
matów jest określana przy uwzględnieniu ponoszonych przez 
NBP kosztów oraz popytu i podaży w obrocie kolekcjoner
skim. 

§ 5. W sprawach nie uregulowanych w zarządzeniu 
stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: w z. A. Olechowski 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 23 kwietnia 1990 r. 

w sprawie pierwszeństwa z ill1prez organizowanych przez Ośrodek Postępu Technicznego w Katowicach. 

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 82 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 ), art. 
12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. 
o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 i z 1989 r. Nr 35, 
poz. 192), w związku z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów 
zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego 
w Katowicach w Polsce: 
1) na Międzynarodowych Targach Wynalazków "IN FAR

-90", odbywających się w okresie od dnia 7 maja do 
dnia 11 maja 1990 r., 

2) na Giełdzie Surowców Wtórnych i Odpadowych, odbywa
jącej się w okresie od dnia 7 maja do dnia 11 maja 1990 r., 

daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Rzeczy
pospolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem Patento
wym" , patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na 
wzór użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wy
stawienia na tych imprezach w wymienionych wyżej okre
sach. 

2. Wystawienie wzoru zdobniczego na imprezach okre
ślonych VIi ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie 

. Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z . pierwszeńst
wem według daty jego wystawienia. 

3. Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wy
stawionym na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do 
uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem 
według daty wystawienia towaru. 
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§ 2. 1. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o któ
rych mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowaniem warunków 
określonych w § 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Paten
towego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lis
topada 1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów 
użytkowych (Monitor Polski Nr 26, poz. 179) oraz w § 2 ust. 
2 załącznika do tego zarządzenia. 

2. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których 
mowa ' w § 1 ust. 2, następuje z zachowaniem warunków 
określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzys
kania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użyt
kowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przy
padkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie pub-

licznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku 
towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie 
(Dz. U. Nr 23, poz. 133, z 1972 r. Nr 54, poz. 351 i z 1985 r. Nr 
33, poz. 147). 

3. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których 
mowa w § 1 ust. 3, następuje z zachowaniem warunków 
określonych w § 11 i 12 zarządzenia Prezesa Urzędu Paten 
towego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 czerw
ca 1985 r. w sprawie ochrony znaków towarowych (Monitor 
Polski Nr 18, poz. 143 i z 1988 r. Nr 17, poz. 144). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej : 
W. Kotarba 
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UCHWAŁA Nr XI/66/90 WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W JELENIEJ GÓRZE 

z dnia 29 marca 1990 r. 

w sprawie zmiany granic miasta Zawidowa. 

'--- Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. 
o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. 
z 1988 r. Nr 26, poz. 183 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178) Wojewódzka 
Rada Narodowa w Jeleniej Górze uchwala, co następuje: 

§ 1. Włącza się do miasta Zawidowa z gminy Sulików 
części obszarów wsi: 
- Wilka o pOWierzchni 61,90 ha, 
- Stary Zawidów o powierzchni 0,99 ha, 
- Skrzydlice o powierzchni 1,67 ha. 

§ 2. Szczegółowego opisu odcinków granic miasta Za
widowa zmienionych stosownie do przepisu § 1 dokona 
Wojewoda Jeleniogórski w drodze zarządzenia. Zarządzenie, 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Jeleniogórskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wojewodzie Je
leniogórskiemu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życ ie z dniem 1 lipca 1990 r. 

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Jelen iej Górze: Z. Baranowski 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 25 kwietnia 1990 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w marcu 1990 r. 

W związku z §2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 kwietnia 1990 r. w sprawie zasad wynagradzania 
niektórych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych 
(Dz. U. Nr 28, poz. 162) podaje się, iż przeciętne wyna-

grodzenie w pięciu podstawowych działach gospodarki, bez 
wypłat z zysku, wynosiło w lT)arcu 1990 r. 713.863,- zł . 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: F. Kubiczek 
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KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 23 kwietnia 1990 r. 

w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywtlościowych trwałego użytku w I kwartale 1990 r. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. 
o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 207 
i z 1989 r. Nr 74, poz. 443) ogłasza się, co następuje : 

Ceny towarów nieżywnościowych trwałego użytku 
w I kwartale 1990 r. w stosunku do' IV kwartału 1989 r. 
wzrosły o 175,6%. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: F. Kubiczek 
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