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h) na imprezie pn. "Tour Salon" - Międzynarodowy 

Salon Turystyczny, odbywającej się w okresie od 
dnia 3 października do dnia 8 października 1991 r. , 

i) na imprezie pn. "Taropak" - Międzynarodowy Sac 
lon Techniki Pakowania i Magazynowania, odbywa

, jącej się w okresie od dnia 3 października do dnia 
8 października 1991 r., 

i) na imprezie pn. " Kooperacja" - Międzynarodowe 

Targi Drobnego Przemysłu i Rzemiosła, odbywającej 
się w okresie od dnia 22 października do dnia 25 
października 1991 ., 

k) na imprezie pn. " Poleko" - Międzynarodowe Targi 
Ekologiczne, odbywającej się: w okresie od dnia 19 
listopada do dnia 22 listopada 1991 r., 

I) na imprezie pn. "Interart" - Międzynarodowe Targi 
Sztuki, odbywającej się w okresie od dnia 28 lis
topada do dnia 2 grudnia 1991 r., 

2) w Katowicach w Polsce - na imprezie pn. "SIMMEX" 
- Międzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki i Me
talurgii, odbywającej się w okresie od dnia 14 września 
do dnia 18 września 1991 r. 

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 tych imprezach w wymienionych wyżej okresach. 

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

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

§ 2. 1. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o któ
rych mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowaniem warunków 
określ ~>nych w § 13 zarządzenia Pre~esa l) r;zędu, Paten
towego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dńia 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 wypa'dkach, 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 Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 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 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 28 stycznia 1991 r. 

w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych w zakresie badań statystycznych prowadzonych przez 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. 

1. Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. ó statystyce państwowej (Dz. U. z 1989 r.Nr 40, poz. 
221) ogłasza się wykaz obowiązków sprawozdawczych 
ustalonych przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwany 
dalej "wykazem", stanowiący załącznik do obwieszczenia. 

2. Podane w wykazie formy i terminy przekazywania 
danych statystycznych oraz podmioty zobowiązane określa 
szczegółowo zarządzenie nr 125 Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 31 grudnia 1990 r. w sprawie obowiązków 
sprawozdawczych w zakresie badań statystycznych prowa
dzonych przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. Urz. 
MPiPS z 1991 r. Nr 1, poz. 1) . 

Ol • 

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, wzory for
mularzy i instrukcje dotyczące sposobu wykonania obowiąz
ków sprawozdawczych są przekazywane podmiotom zobo
wiązanym przez komórki Ministerstwa Pracy i Polityki Soc
jalnej, które udzielają informacji w tym zakresie. 

4. Podane w wykazie terminy wykonania obowiązku 
sprawozdawczego oznaczają: 

1) bez określenia roku, że obowiązek jest wykonywany 
w każdym roku do wskazanego terminu, 

2) w dniach roboczych lub kalendarzowych, że obowiązek 
jest wykonywany do określonego terminu po okresie 
sprawozdawczym. 

Minister Pracy i Polityki SOCjalnej: w z. J . Szretef 
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Załącznik do obwieszczenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 stycz
nia 1990 r. (poz. 34) 

WYKAZ OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH USTALONYCH PRZEZ MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

Lp. 

1 

1 

2 

Określenie formy przekazy- l , 
wania dany'ch statystycz
nych (symbol i nazwa for-

:mularza) 

2 

MpiP~-01 - sprawozda
nie o pośrednictwie pracy 

, . 

MPiPS-02 - sprawozda
nie o Funduszu Pracy wraz 
z załącznikami, sprawozda
nie roczne o rozliczeniu 
Funduszu Pracy 

Termin wykonania 

3 

2 dnia roboczego każ
. dego miesiąca 

3 dnia roboczego każ
dego miesiąca 

do 10 stycznia, do 10 
kwietnia, do 10 lipca, 10 
października każdego 

roku za poprzedni kwar-
tał oraz sprawozdanie 
roczne - załącznik do 
formularza MPiPS-02 
z rozliczenia Funduszu 
Pracy - w terminie do 
18 stycznia każdego ro-
ku za rok poprzedni 

Jednostka zobowiązana 

4 

Numer i data zarządzeni~ 
Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej wprowadzające
go obowiązek sprawozda-

wczy 

5 

rejonowe biura pracy oraz nr 125 z 31 grudnia 1990 r. 
jednostki upoważnione do 
pośrednictwa pracy w try-
bie ustawy z dnia 29 grud- . 
nia 1989 r. o zatrudnieniu 
(Dz. U. Nr 75, poz. 446, 
z 1990 r. Nr 9, poz. 57 i Nr 
56 poz. 322 oraz z 1991 r. 
Nr 7, poz. 24) 
wojewódzkie biura pracy 
oraz jednostki upoważnio
ne do pośrednictwa pracy 
w trybie ustawy z dnia 29 
grudnia 1989 r. (Dz. U. Nr 
75, poz. 446, z 1990 r. Nr 9, 
poz. 57 i Nr 56, poz. 322 
oraz z 1991 r. Nr7, poz. 24) 

rejonowe biura pracy 

j.w. 

j.w. 

do 15 stycznia, do 15 wojewodzkie biura pracy 
kwietnia, do 15 lipca 

j.w. 

i 15 października każde-
go roku oraz zbiorczo 
- załącznik do formula-
rza MPiPS-02 - w ter-
minie do 31 stycznia 

3 MPiPS-03 - sprawozda- 15 lutego 
nie z udzielonych świad- 1 marca 
czeń pomocy społecznej 

- pieniężnych, w naturze 
i usługach 

4 MPiPS-04 - sprawozda- 10 stycznia 
nie o działalności domu 
pomocy społecznej 20 stycznia 

domy pomocy społecznej 

wojewódzkie zespoły po
mocy społecznej 

domy pomocy społecznej 

wojewódzkie domy pomo
cy społecznej 

j .w. 

j.w. 




