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2) przeprowadzeniem przez wyspecjalizowane jednostki, 
na zlecenie komisji konkursowej, odpowiednich testów 
mających na celu ocenę predyspozycji kandydatów do 
organizowania pracy naukowej i kierowania jednostką 
badawczo-rozwojową· 

4. Komisja konkursowa w tajnym głosowaniu po
dejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do 
kolejnego etapu. 

§ 8. 1. Po zakończeniu konkursu komisja konkursowa 
w tajnym głosowaniu wyłania kandydata lub kandydatów na 
funkcję dyrektora. 

2. W razie stwierdzenia przydatności więcej niż jednego 
kandydata na funkcję dyrektora, komisja konkursowa ustala 
kolejność kandydatów. 

3. Komisja konkursowa przekazuje wyniki konkursu 
wraz z jego dokumentacją organowi sprawującemu nadzór 
nad jednostką badawczo-rozwojową. 

§ 9. 1. W razie stwierdzenia nieprzydatności na funkcję 
dyrektora wszystkich kandydatów, komisja konkursowa 
zwraca się o ponowne ogłoszenie konkursu do organu, który 
ją powołał. 

2. Kandydaci, których nieprzydatność na funkcję dyrek
tora stwierdziła komisja konkursowa w postępowaniu kon
kursowym, nie mogą być dopuszczani do ponownego kon
kursu . 

§ 10. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem 
powołania dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej. 

§ 11. Obsługę komisji konkursowej, niezbędne warunki 
i środki finansowe związane z postępowaniem konkursowym 
oraz działalnością komisji konkursowej zapewnia zaintereso
wana jednostka badawczo-rozwojowa. 

§ 12. Traci moc zarządzenie Ministra- Kierownika Urzę
du Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 30 
kwietnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad postępo
wania konkursowego na funkcję dyrektora jednostki badaw
czo-rozwojowej (Monitor Polski Nr 18, poz. 128). 

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych: 

W. Karczewski 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 16 września 1991 r. 

w sprawie pierwszeństwa z Międzynarodowych Targów Zoologiczno-Wędkarskich "PET FAIR". 

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 
na Międzynarodowych Targach Zoologiczno -Wędkarskich 
"PET-FAIR", odbywających się w okresie od dnia 25 paź
dziernika do dnia 27 października 1991 r. w Łodzi, w Polsce 
daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Rzeczypo
spolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem Patentowym", 
patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór 
użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wystawienia 
na tej imprezie w wymienionym wyżej okresie. 

2. Wystawienie wzoru zdobniczego na imprezie okreś
lonej w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie Paten
towym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem 
według daty jego wystawienia. 

3. Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wy
stawionym na imprezie określonej w ust. 1 daje prawo do 
uzyskania rejestracji znaku towarowego, z pierwszeństwem 
według daty wystawienia towaru. 

§ 2. 1. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o któ
rych mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowaniem warunków 

określonych w § 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowe
go Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 listopada 
1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użyt
kowych (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, z 1988 r. Nr 17, poz. 144 i z 1990 r. Nr 
44, poz. 346) . 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: 

W. Kotarba 




