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ZARZĄDZENIE MINISTRA KIEROWNIKA URZĘDU POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO I WDROZF.Ń 

z dnia 21 marca 1986 l. 

w sprawie zasad zallcżanla okresów pracy upraw.niających pracowników jednostek badawczo-rozwojowych do 
dodatków za wysługę lat. 

Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. 
Nr 36, poz. 170) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku 
za wysługę lat zalicza się wszystkie okresy zatrudnienia 
w uspołecznionych zakładach pracy, z wyłączeniem 

okresów zatrudnienia w zakładach pracy, w których umo
wa o pracę: 

1) wygasła wskutek porzucenia pracy prżez pracownika, 

2) została rozwiązana przez zakład pracy bez wypowie
dzenia z · winy pracownika, 

3) została rozwiązana przez pracownika za wypowie
dzeniem, 

4) wygasła z przyczyn, o których mowa wart. 41 usta· 
wy o jednostk.,ach badawczo-rozwojowych: 

§ 2; Dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej może 
w uzasadnionych przypadkach zaliczyć do okresu upraw
niającego do dodatku za wysługę lat okres zatrudnienia, 
w którym stosunek pracy został Iozwiązany przez pra
cowmka za wYPoWiedzeniem. 

§ 3. Do okresu uprawniającego do dodatku za wy
i/Ugę lat zalicza się także inne okresy na podstawie 
odrębnych przepisów. 

§ 4. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuj.e p.racow
nikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje również za. 
dni nieobecności · w pracy z powodu niezdolności do 
pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad dzfóeckiem lub chorym człon

kiem rodziny, na które pracownik otJ;,Zymuje zasiłek 

z ubezpieczenia społecznego. 
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§ 5. 1. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest \V 

okresach miesięcznych, w terminach wypłaty wynćlgro

dzenia: 
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca ,kalendarzo-

' wego następującego po miesiącu, w którympr acow
nik nabył prawo do dodatku lub prawo do ' wyższej 
stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w 
ciągu miesiąca, 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do · dodatku 
lub prawo do wyższej stawki dodatku nastąpiło 

pierwszego dnia miesiąca. 

2. Jeżeli zaliczenie okresu zatrudnienia, o którym 
mowa w § 2, powoduje nabycie prawa 'do dodatku za 
wysługę lat lub do dodatku w podwyższonej wysokości, 
wypłaca się ten dodatek począwszy od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęto 

decyzję o zaliczeniu tego okresu. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
ma zastosowanie do dodatków za wysługę lat za okres 

od dnia 1 stycznia 1986 r. 

Minister - Kierownik Urzędu Postępu Naukowo
-Technicznego I Wdrożeń: K. Tott 

ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 24 marca 1986 r. 

w f\-r,rawie pierwszeństwa I Imprez międzynarodowych organizowanych na terenach M~ędzynarodowych Targów 
PoznańskiCh. 

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 82 ustawy z dnia 
19 . października 1912 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1984 r. 

.NT 3.3, poz. 171), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy 
z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz U. 
Nr 5, poz. 11) i § 11 rozporządzenia Rady Ministrów 
% dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochfQny wzorów 
,ltdobniczych (Dz. · U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. 1. Wystawienie wynalazku lub wzoru użytko

wego: 

1) na imprezie pn. "Międzynarodowy Salon Medyczny 
. ,;Salmed", odbywającej się od dnia · 15 kwietnia do 
dl'lia ,~ 19 kwl f!tnl a 1986 r., 

2) "na imprezie pn. "Międzynarodowy SaJon ' Muszyn 
WłókiennicżYch, 09zieżo~ych i Obuwniczych "Inter· 

masz", odbywającej się od dnia 15 kwietnia do dni' 
19 kwietnia 1986 r., 

3) na Proeksportowej Wystawie "Polskie Meble", o~" . 
bywającej się ' od dnia 2 maja do dnia 8 maja 1986 r., 

4} na imprezie pn. "Międzynarodowy Salon Mas~yn 
i Narzędzi d'o Obróbki Drewna ;,Drema", . odbyWa
jącej ' się od dnia.4 maja do onia 8 maja 1986 L, 

5) na Międzynarodowych Targach Poznańskich, odby· 
wający<:h się od dnia 8 czerwca do dnia 15 czerwca 
1986 r., 

6} na Międzynarodowych Targach Drobnej Wytwór
czoś'ci "Ęooperacja", odbywających się od onia 
20 października do dnia 24 października 1986 f·, . 

7) na Międzynarodowych Targach ' Rolno-Spożywczych 
"Po!agroexpo"i odbywających sieod dńia 5 paźdz,ier
nikado dnia.12 października :1986 r., ' 
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l) na Targach S~tuki Krajów Socjl.UatycznYch "Interart" . 
odbywających się od dni. 2' listopada do dnia 30 li-
stopada 1988 r., ' 

w Poznaniu W Polsce daje prawo do uzyskania w Urzę
'zie Pat9ntowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. zwa
Ilym dalej "Urzędem Patentowym". patentu na wynaldzek 
lub prawa ochronnego nł. wzór użytkowy. z plerws.zeń
.twem według daty ich wystawienia na tych lmpreza€h 
W wymienionych wyżej okresach. 

2. Wystawienie w:loru zdobniczego na imprezach 
określonych w ust. 1 daj. prawo do uzyskania w Urzę
dzie Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego. z pierw
Izeństwem według daty jQqo wystlłwili!nia. 

3. Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wy
Itawi onym na impr8zach określonych w ust. 1 daje pra
wo do uzyskania rejQstracji zn.ku towarowego. z pierw
Izeństwem według daty ' wystawienia towaru. 

§ 2. 1. Przyznanie pierwszQństwa w wypadkach. 
o któ~ch mowa w § l ust. 1. następuj8 z zachowaniem 
warunków określonych w ł 13 zarządzenia Prezesa 
~rzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
K ~nią 12 listopada 1934 r. w sprawie ochrony wynalaz-

. ków i wzorów użytkowych (MonitorPojski N i L6. 
poz. 179) oraz w § 2 usl. 2 załącznikd do . tegozai zą-

. dz.nia. 

2. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach. o któ
rych mowa w § 1 ust. 2. ' następuje z zachowaniem wa
runków określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Mi
nistrów z dnIa 22 maja 1963 r. w sptawie pierwszeństwa 
do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru 
użytkowego. wzoru zdobniczego lub znaku towarowego 
w przypadkach wystawienia wynalazku lub wzoru na 
wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo za.
mieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym 
na takiej wystawie (Dz. U. Nr 23. poz. 133). 

3. Przyznanie pierwszenstwa w wypad kach. o któ
rych mowa w § 1 ust. 3. następuje z zachowaniem wa- . 
runków określonych w § II i 12 zarządzenia Prezesa 
Urzędu Patentowego Polskiej' Rzeczypospolitej Ludowe j 
z dnia 20 czerwca 1985 r. w sprawie ochrony znaków 
towar owych (Monitor Polski Nr 18. poz. 143). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

77 

. ' 

Prezes Urzędu PatentowegG Polskie j Rzeczypospolitej 
Lud owe j: J. Szomański 

OBWJESZ;CZF.NIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZlE MJNJSnOW 

z dnia 21 marca 1986 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 108 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1980 r. w sprawie 
zasalł zaliczania w jednostkach gospodarki uspołecznionej Środków pracy oraż Innych przedmiotów l urządzeń 

długotlwałego użytkowania do środków trwałych . 

J. Na podstawie § 3 uchwały nr 231 Rady Minis,trów 
z dnia 30 . grudnia 1985 r. zmieniającej uchwalę w spra
wie zćlsild zaliczania w jednostkach gospodarki uspołecz

nioneJ srodków pracy oraz inn ych przedmiotów i urzą

dzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych 

(Monitor I'olski Nr 48. poz. 312) ogłasza się w załączniku 
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały 

nr J08 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1980 r. w 
spra wie zasad zaliczania w jednostkach gospodarki uspo
łecznione J środków ,pracy oraz innych przedmiotów 
i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków: trwa
łyc h (M onitor Polski Nr 29. poz. 160). z uwzględnieniem 
zmi an wynikających z uchwały nr 231 ' Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 1985 r. zmieniającej uchwałę w spra
wie zasad zalicz'ania w jednostkach g0spodarki ' uspołecz
nionej środków pracy oraz innych przedmiotów i urzą

dzeń d ługotrwałego użytkowania do 4rodków trwałych 
(Monitor Polski Nr 48, poz. 312) oraż z przepisów wy
danych przed dniem ogłoszenia jednolitego tekstu. z za
stosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów 
I punktów. 

2> P-odany w 'załączniku do lllmeJs~ego obwieszcze
nia jednolity tekst nie obejmuje następujących prze
pisów: 

1) j 5 uchwały nr 108 Ra.dy Ministrów z dnia 3 listo
pada 1980 ' r. w sprawie zilsad zaliczania w jednost-

'-
kach gospodarki uspołecznionej środków pracy oraz 
innych przedmiotów i urządzeń ' długotrwałego· 
użytkowania do środków trwałych (Monit'"ll Pn'ski 
Nr 29. poz. 160) w brzmieniu : 

.. ~ 5. Uchwała wchodzi w życie: 

1) w jednostkach działających według zasad 
rozrachunku gospodarczego z dni em ' 
1 stycznia , 1981 L, 

2) w jednostkach budżetowych i dzi ałający ch 

przy hich gospodarstwach pomocniczych. 
zakładach budżetowych. szkołach wyższych 
oraz organizacjach społecznych - z dniem 
1 . stycznia 1982 r. ..• 

2) § 2 i f " uchwały nr 231 Rady Ministrów z dnia , 
30 grudnia 1985 L zmieniającej uchwałę w sprawie 
zasad zaliczania w jednostkach gospodarki uspołecz

nionej środków pracy oralt innych przQdml'ot6w 
l urządzeń długotrwałego użytkowania do środków 
trwałych (Monitor Polski Nr 48. poz. 312) w 
brzmieniu: 

~.§ 2. 1. Przedmioty zaliczone dotychczas ' do środ
ków trwałych, które po podwyższeniu dol
nej granicy do 150.000 . zł nie odpcwiadaj4 
kryteriom środków trwałych. podlegaj, 
przekwalifikowaniu do przedmiotó)Y ni ... 
trwałych. . . < 


