
             

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 4 września 2020 r. 

Poz. 1534 

 

ROZPORZĄDZENIE  

PREZESA RADY MINISTRÓW  

z dnia 2 września 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, 

asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstawie art. 271 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 286, 288 i 1086) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie mnożników stosowanych do 

ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie 

Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2411 oraz z 2009 r. poz. 1204) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się następujące mnożniki kwoty bazowej, której wysokość określa ustawa budżetowa dla ekspertów, 

asesorów i aplikantów eksperckich, zwanej dalej „kwotą bazową”, jako podstawy do ustalenia wynagrodzenia zasad-

niczego: 

Lp. Stanowisko Mnożnik kwoty bazowej  

1 Ekspert uprawniony do orzekania w sprawie udzielania patentów lub praw 

ochronnych albo w sprawach spornych, a także ekspert uprawniony do takiego 

orzekania i orzekania w sprawach udzielania praw z rejestracji lub orzekania 

o wpisie do rejestrów 

3,5–5,5  

2 Ekspert uprawniony do orzekania w sprawie udzielania praw z rejestracji 2,6–4,5  

3 Asesor uprawniony do orzekania w sprawie udzielania patentów lub praw 

ochronnych albo w sprawach spornych, a także asesor uprawniony do takiego 

orzekania i orzekania w sprawach udzielania praw z rejestracji lub orzekania 

o wpisie do rejestrów 

2,1–4,0  

4 Asesor uprawniony do orzekania w sprawie udzielania praw z rejestracji 1,8–3,5  

5 Aplikant ekspercki przygotowujący się do orzekania w sprawie udzielania paten-

tów lub praw ochronnych albo w sprawach spornych, a także aplikant ekspercki 

przygotowujący się do takiego orzekania i orzekania w sprawach udzielania 

praw z rejestracji lub orzekania o wpisie do rejestrów 

1,5–3,0  

6 Aplikant ekspercki przygotowujący się do orzekania w sprawie udzielania praw 

z rejestracji 

1,5–2,7  

” 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 
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