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Załącznik nr 5 

TABELA DODATKÓW ZA WYKONYWANIE DODATKOWYCH CZYNNOŚCI 

Lp. Rodzaj dodatkowych czynności 
Zakres wykonywania dodatko

wych czynności 
Stawka dodatków w złotych 

dzienna miesięczna 

2 

Stały udział przy czynnościach za- i wyła
dunkowych 

Wykonywanie czynności ładowania 

do 11 000 do 230000 

do 14000 do 300000 

3 Wykonywanie czynności spedycyjnych 
w ograniczonym zakresie (łącznie z przeję
ciem odpowiedzialności za konwojowanie 
przewożonych ładunków) 

Odbiór i zdanie ładunku, załat
wianie formalności dokumenta
cyjnych, nadzór nad ładunkiem 
itp. do 12500 do 280000 

4 Wykonywanie czynności spedycyjnych 
w pełnym zakresie (za wyładunek, roz
liczenie, odpowiedzialność materialną itp.) do 18500 do 410000 

5 Obsługa wszelkiego rodzaju agregatów 
zamontowanych na pojeździe (chłodni
czych, prądotwórczych, sprężarkowych 
itp.) nie stanowiących jego integralnej 
części 

Uruchomienie agregatów, nad
zór nad ich pracą, wyłączanie 
agregatów, obsługa codzienna 
agregatów do 14000 do 300000 

6 Obsługa urządzeń pojazdów specjalnych 
nie związanych z prowadzeniem i obsługą 
tych pojazdów (laboratoria, ambulatoria, 
warsztaty naprawcze, pogotowie techni
czne, pojazdy oczyszczania miasta itp.) 

Przygotowanie urządzeń do pra
cy, ich uruchamianie, nadzór nad 
ich pracą, wyłączanie do 14000 do 300000 

7 Wykonywanie czynności operatora na 
dźwigach, koparkach, pługach i innych 
urządzeniach zamontowanych na pojeź
dzie 

Wykonywanie pełnego zakresu 
czynności operatora do 22500 do 470000 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 19 stycznia 1994 r. 

w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa 
z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku 
lub wzoru na targach organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Targowe Sp. z 0.0. w Krakowie 
w roku 1994 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 

1994. 

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 82 ustawy z dnia 19 
października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, 
poz. 117), 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, z 1989 r. 
Nr 35, poz. 192 i z 1993 r. Nr 10, poz. 46), 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 
w Krakowie w Polsce: 

1) na targach pn. IV Międzynarodowe Targi Medyczne 
DENTAMED'94, odbywających się w okresie od dnia 18 
lutego do dnia 20 lutego 1994 r., 

2) na targach pn. IV Międzynarodowe Targi Medyczne 
PHARMED'94, odbywających się w okresie od dnia 18 
lutego do dnia 20 lutego 1994 r., 

3) na targach pn. III Międzynarodowe Targi Instalacyjne 
KRAKTERM'94, odbywających się w okresie od dnia 10 
marca do dnia 13 marca 1994 r., 

4) na targach pn. III Międzynarodowe Targi Instalacyjne 
CLlMAWENT'94, odbywających się w okresie od dnia 
10 marca do dnia 13 marca 1994 r., 

5) na targach pn. III Międzynarodowe Targi ABC Budow
nictwa ARCHITECTURE - BUILDING - CONSTRUC
TION'94, odbywających się w okresie od dnia 24 marca 
do dnia 27 marca 1994 r., 

6) na targach pn. II Targi Sprzętu Przeciwpożarowego 
i Ochrony Pracy KRAK SECURA'94, odbywających się 
w okresie od dnia 24 marca do dnia 27 marca 1994 r., 

7) na targach pn. Targi Sprzętu Sportowego i Rekreacyj
nego PLENER'94, TRENING'94, odbywających się 
w okresie od dnia 8 kwietnia do dnia 10 kwietnia 1994 r., 

8) na targach pn. II Targi Gier i Zabawek dla Dzieci 
DREAMLAND'94, odbywających się w okresie od dnia 
8 kwietnia do dnia 10 kwietnia 1994 r., 

9) na targach pn. II Międzynarodowe Targi Komputerowo
-Łącznościowe KRAK-COM'94, KRAK-TEL'94, odby
wających się w okresie od dnia 21 kwietnia do dnia 23 
kwietnia 1994 r., 

10) na targach pn. Specjalistyczny Salon Wyposażenia 
B'anków i Biur OFFICE MARKET, odbywających się 
w okresie od dnia 21 kwietnia do dnia 23 kwietnia 
1994 r., 

11) na targach pn. II Targi Zabezpieczeń Mienia ALARM'94, 
odbywających się w okresie od dnia 21 kwietnia do dnia 
23 kwietnia 1994 r., 

.. 
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12) na targach pn. Międzynarodowe Targi Opakowań KRA
KOPAK'94, odbywających się w okresie od dnia 28 
kwietnia do dnia 30 kwietnia 1994 r., 

13) na targach pn. II Międzynarodowe Targi Fotograficzne 
PHOTO EXPO'94, odbywających się w okresie od dnia 
13 maja do dnia 15 maja 1994 r., 

14) na targach pn. Międzynarodowe Targi Urządzeń i Sprzę
tu Oświetleniowego LlGHT EXPO'94, odbywających 
się w okresie od dnia 13 maja do dnia 15 maja 1994 r., 

15) na targach pn. II Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne 
MOTOTECHNlKA'94, AUTO MOTO EXPO'94, odby
wająGych się w okresie od dnia 26 maja do dnia 29 maja 
1994 r., 

16) 

',17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

24) 

25) 

na targach pn. Targi Sztuki ART AND MUSIC'94, 
odbywających się w okresie od dnia 9 czerwca do dnia 
12 czerwca 1994 r., 

na targach pn. II Międzynarodowe Targi Ochrony Śro
dowiska ECO EXPO'94, odbywających się w okresie od 
dnia 23 czerwca do dnia 25 czerwca 1994 r., 

na targach pn. Międzynarodowe Targi Papieru PA
PIER'94, odbywających się w okresie od dnia 23 
czerwca do dnia 25 czerwca 1994 r., 

na targach pn. Targi Poligraficzno-Wydawnicze 
PRINT94, odbywających się w okresie od dnia 1 wrze
śnia do dnia 4 września 1994 r., 

na targach pn. V Międzynarodowe Targi Medyczne 
MEDICINA'94, odbywających się w okresie od dnia 22 
września do dnia 25 września 1994 r., 

na targach pn. Międzynarodowe Targi Optyczne OP
TICA'94, odbywających się w okresie od dnia 22 
września do dnia 25 września 1994 r., 

na targach pn. IV Międzynarodowe Targi Architektury 
i Wyposażenia Wnętrz HOME EXPO'94, odbywających' 
się w okresie od dnia 6 października do dnia 9 paździer
nika 1994 r., 

na targach pn. Międzynarodowe Targi Budowlane 
KRAK-CONSTRUMA'94, odbywających się w okresie 
od dnia 6 października do dnia 9 października 1994 r., 

na targach pn. Targi Mody STYLE'94, odbywających się 
w okresie od dnia 17 listopada do dnia 20 listopada 
1994 r., 

na targach pn. II Międzynarodowe Targi Artykułów dla 
Dzieci BABY MARKET'94, odbywających się w okresie 
od dnia 17 listopada do dnia 20 listopada 1994 r., 

26) na targach pn. II Targi Wyposażenia Hoteli, Restauracji 
i Kawiarń HORECA MlD EUROPE'94, odbywających 
się w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 4 grudnia 
1994 r., 

27) na targach pn. II Targi Ofert Turystycznych ITEMAC'94, 
odbywających się w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 
4 grudnia 1994 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 targach w ~ymienionych wyżej okresach. 

2. Wystawienie wzoru zdobniczego na targach okreś
lonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie 
Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeńst
wem według daty jego wystawienia. 

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

§ 2. 1. Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, 
o których mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowaniem 
warunków określonych w § 15 zarządzenia Prezesa Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 
1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użyt
kowych (Monitor Polski Nr 18, poz. 179) oraz w § 1 ust. 
2 załącznika do tego zarządzenia. 

2. Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, 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 przypadkach, o których 
mowa w § 1 ust. 3, następuje z zachowaniem warunków 
określonych w § 12 i 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Paten
towego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1992 r. 
w 'sprawie ochrony znaków towarowych (Monitor Polski Nr 
31, poz. 217). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: 
W. Kotarba 
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 25 stycznia 1994 r. 

o sprostowaniu bł(Kł6w. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 
1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej i Dzi6nnika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej 
"Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524, z 1991 r. Nr 94, poz. 
420 i z 1993 r. Nr 7, poz. 34) w postanowieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1993 r. o na
daniu odznaczeń (Monitor Polski Nr 63, poz. 564) 

prostuje się następujące błędy: w pozycji 323 zamiast "No
wocień Kazimierz s. Stanisława" powinno być "Nowocin 
Kazimierz s. Stanisława", w pozycji 324 zamiast "Nowocień 
Marta c. Michała" powinno być "Nowocin Marta c. Mi
chała". 
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