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ZARZĄDZENIE Nr 3 PREZE_SA RADY MINISTRÓW 

z dnia 26 stycznia 1983 r. 

w sprawie wprowadzenia czasu letniego ·i zimowego w .1983 r. 

Na podstawie § .2 uchwały nr 3 Rady Ministrów 
z dnia .7 stycz·nia 1~77 f · w sprawie wprowadzenia czasu 
letniego i zimowego (Monitor Polski Nr L poz. 3) zarzą

dza się, co następuje: 
. ' 

§ 1. Wprowadza się czas letni w dniu. 27 marc-a 
1983 r. o godzinie l minut 00. w nocy czasu zimowego 
(środkowoeUI opeJSkiego). Wprowadzenie czasu ,letniego 
polega na przesunięciu wskazówek zegarów na godzinę 
2 minut 00, która będzie g.odziną. początkową· czasu letnie
go (w-schodnioeuropejskiego). 

§ 2. Wprowadza· · się czas zimowy w dniu 25 września 
1983 r. o godzinie "' 2 Ihinut 00 w nocy czasu letniego 

.27 

(wschodnioeuropejskiego). W prowadz~nie czasu zimowe
go polega na, cofnięciu wskazówek zegarów na godzinę 

1 minut 00, ktl)ra będzie . godziną początkową' czasu zimo
wego (środkowoeurope]skiego). Czas od godziny l mi
nut 00 do godziny 2 minut ÓO czasu zimowego ozne-::zać 
się będzie dodatkową literą "a", np. godzina la min.ut Ol, 
la minut 10 itd. aż do godziny 2a minut 00, po czym na
stąpi godzina 2 minut Ol c;zasu zimowego. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszeni&. 

Prezes Rady Ministrów: w z. J. Obodowskl 

ZARZĄDZENIE MINISTRA 'NAUKI1 SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKi · 

z dnia 26 styczn~ 1983 r. 

zmieniające Z!łriądzenie w sprawie zasad obliczania ef~tów stanowiących podstawę do ustalania wysokości 
wynagrodzeń za pracownicze prqjękty wynalazcze. 

Na p~dstawie art. 107 ust .. j, ustawy z dnia 19 .pd
dziemika 1972 r. · o wynalazczo$ci (Dz. U. Nr 4.3, poz. 272) 
zarządza się, c<} . następuje: 

§ 1. w· § 1.1 załąc'znika· do zarządżenia 'Ministr'a Na
uki,. Szkolnif:twa . Wyższego i Techniki z dnia 2 'iipca 
,1980 r. w ~prawie , zasad oblicząnia efektów. St!J.I'l.owiących 
podstawę do uStalania :wysok.()ści .... wynagrop~eń za pni· 
cownicze projekty wynalazcze · (Mbnitcir Po'lski 'Nr·· 17, 
poz. 84) wprowadza się następujące zmiany: 
.1) w ust. 2 skreśla się pkt 3, 
2) po ust. 2 dodaje się nowy- ust. 3 w brzmieniu: 

"3. Przy ·obliczaniu efektów należy stosować jedno
licie dla . okres.u. do.tyr;:b,czą§o,w:ego i obliczenia-

wego średnie ceny, stawki plac, zysku, taryfy itp, 
z okre5u obliczeniowe.go.", · 

3} dotychczasowy ust. · 3 oznacza się · jako ust; 4. 

§ 2. Zarządzenie· wchodzi w życie z dniem ogloszenia 
i ma zastosowanie. przy obliczaniu efektów sJanowiących 
podstawę do ustalania wysokości wynagrodzen za pra
cownicze projekty wynalazcze, jeżeli okres oqliczeniowy 
kończy. się po dhij.I J ~tycznia 1982 r . 

Minister Nauki, Szkolni'ctwa Wyższego i Techniki: 
B. MiśkJewicz 


