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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 29 lipca 1997 r. 

zmieniające zarządzenie 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 wy
stawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z 0.0. 

w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach 
w roku 1997. 

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 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554), 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, z 1993 r. Nr 10, poz. 46, z 1994 r. Nr 74, poz. 331 
i z 1997 r. Nr 88, poz. 554), w związku z § 11 rozporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. 
w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, 
poz. 45) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Prezesa Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 1996 r. 
w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wy
nalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa 
z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji 

znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku 
lub wzoru na imprezach organizowanych przez Mię
dzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z 0.0. w roku 1997 albo 
w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze 
wystawionym na tych imprezach w roku 1997 (Monitor 
Polski z 1996 r. Nr 80, poz. 720) w § 1 w ust. 1 w pkt 12 
wyrazy "od dnia 14 listopada do dnia 16 listopada" za
stępuje się wyrazami "od dnia 21 listopada do dnia 
23 listopada" . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: 
W Kotarba 
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ZARZĄDZENIE SZEFA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA 

z dnia 21 lipca 1997 r. 

w sprawie urlopów funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. 

Na podstawie art. 70 ust. 2, art. 71 i art. 73 ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa 
(Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, 
poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, 
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, 
poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 
i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 70, 
poz. 443 i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Prawo funkcjonariusza Urzędu Ochrony Pań
stwa, zwanego dalej "funkcjonariuszem", do pierwsze
go urlopu wypoczynkowego określa ustawa z dnia 6 
kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 
30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, 
z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, 
z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz.. 163 i Nr 104, poz. 515, 
z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, 
poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, poz. 443 
i Nr 88, póz. 554), zwana dalej "ustawą". 

2. Prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych 
funkcjonariusz nabywa z dniem 1 stycznia następnego 
roku kalendarzowego. 

§ 2. 1. Funkcjonariuszowi, który przed przyjęciem 
do Urzędu Ochrony Państwa pozostawał w zatrudnie
niu lub pełnił służbę inną niż wymieniona w ust. 2, za
licza się okres tego zatrudnienia lub służby do okresu, 
od którego zależy prawo do pierwszego urlopu wypo
czynkowego, według zasad przewidzianych w kodek
sie pracy oraz w przepisach szczególnych. 

2. Do okresu służby funkcjonariusza, od którego za
leży prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego, 
zalicza się okres zasadniczej służby wojskowej oraz 
długotrwałego przeszkolenia wojskowego absolwen
tów szkół wyższych, jeżeli przyjęcie do służby w Urzę
dzie Ochrony Państwa nastąpiło w terminie 30 dni od 
dnia zwolnienia ze służby wojskowej. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli 
przyjęcie do służby w Urzędzie Ochrony Państwa na-

. stąpiło w terminie późniejszym z przyczyn od funkcjo
nariusza niezależnych, pod warunkiem, że w terminie 
określonym w ust. 2 miało miejsce jego zgłoszenie się 
do podjęcia służby. 
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4. Funkcjonariuszowi, który przed przyjęciem do 
służby wykorzystał urlop wypoczynkowy za dany rok 
albo otrzymał ekwiwalent pieniężny za nie wykorzysta
ny urlop, nie przysługuje prawo do urlopu wypoczyn
kowego w roku przyjęcia do służby. Prawo do urlopu 
powstaje z dniem 1 stycznia następnego roku. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, urlop 
wypoczynkowy może być udzielony funkcjonariuszowi 
nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy służby. 

§ 3. 1. Funkcjonariuszowi należy udzielić urlopu wy
poczynkowego w roku kalendarzowym, w którym na
był prawo do tego urlopu. 

2. Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w syste
mie zmianowym udziela się urlopu wypoczynkowego 
od dnia, w którym ma on pełnić służbę. 

§ 4. Funkcjonariuszom udziela się również dodatko
wego u.lopu wypoczynkowego w wymiarze równym 
liczbie dni ustawowo wolnych od służby i dodatkowo 
wolnych od służby, podczas których funkcjonariusz 
przebywał na urlopie. 

§ 5. Funkcjonariuszowi nie udziela się urlopu wypo
czynkowego w okresie zwolnienia lekarskiego oraz za
wieszenia w czynnościach służbowych. 

§ 6. 1. Urlop wypoczynkowy powinien być udziela
ny zgodnie z planem urlopów, który ustala kierownik 
jednostki organizacyjnej, biorąc pod uwagę wnioski 
funkcjonariuszy i konieczność zapewnienia normalne
go toku służby. 

2. Funkcjonariusz pOWinien być zawiadomiony 
o terminie urlopu wypoczynkowego nie później niż na 
miesiąc przed jego rozpoczęciem. 

§ 7. Funkcjonariuszowi kierowanemu na przeszko
lenie do ośrodka szkolenia Urzędu Ochrony Państwa 
należy udzielić należnego mu urlopu wypoczynkowe
go przed tym skierowaniem, jeżeli czas trwania szkole
nia uniemożliwiałby udzielenie urlopu w danym roku 
kalendarzowym . 

§ 8. Na wniosek funkcjonariusza urlop wypoczyn
kowy może być podzielony na części, z tym że co naj
mniej jedna część urlopu powinna obejmować nie 
mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

§ 9. Na wniosek funkcjonariusza-kobiety urlopu 
wypoczynkowego udziela się bezpośrednio po urlopie 
macierzyńskim lub urlopie udzielonym na warunkach 
urlopu macierzyńskiego . 

§ 10. 1. Jeżeli funkcjonariusz nie może rozpocząć 
urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przy
czyn usprawiedliwiających nieobecność w służbie, 

a w szczególności z powodu czasowej niezdolności do 
służby wskutek choroby, odosobnienia w związku 
z chorobą zakaźną lub urlopu macierzyńskiego, należy 
przesunąć urlop na termin późniejszy. 

2. Części urlopu wypoczynkowego nie wykorzysta
ną z powodu czasowej niezdolności do służby wskutek 
choroby w czasie urlopu należy udzielić funkcjonariu
szowi w terminie późniejszym. Przesunięcie terminu 
urlopu wypoczynkowego na wniosek funkcjonariusza 
nie może zakłócić normalnego toku służby. 

§ 11. 1. Odwołanie z urlopu wypoczynkowego oraz 
wstrzymanie udzielenia tego urlopu w całości lub czę
ści jest dopuszczalne tylko z powodu szczególnych po
trzeb służby, jeżeli nieobecność funkcjonariusza spo
wodowałaby poważne zakłócenia toku służby. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1,funk
cjonariuszowi należy udzielić urlopu wypoczynkowego 
w terminie późniejszym. 

§ 12. 1. Zwrot kosztów funkcjonariuszowi odwoła
nemu z urlopu wypoczynkowego obejmuje udoku
mentowane opłaty poniesione i nie wykorzystane 
przez funkcjonariusza oraz koszty przejazdu i opłaty po
niesione na małżonka i dzieci, o których mowa wart. 
64 ustawy, jeżeli odwołanie funkcjonariusza z urlopu 
spowodowało powrót również tych osób. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie 
wstrzymania funkcjonariuszowi urlopu wypoczynko
wego w całości lub części. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do osoby 
pozostającej faktycznie we wspólnym pożyciu z upraw
nionym. 

§ 13. 1. Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za nie 
wykorzystany urlop wypoczynkowy oraz za zaległy 
urlop wypoczynkowy funkcjonariusz nabywa z dniem 
zwolnienia ze służby. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na 
wniosek funkcjonariusza, można przyznać ekwiwalent 
pieniężny za zaległy urlop wypoczynkowy. 

§ 14. 1. Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę co 
najmniej przez 9 miesięcy w ciągu roku, w wymiarze co 
najmniej połowy dziennej lub miesięcznej normy cza
su, w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodli
WYl h dla zdrowia przysługuje płatny urlop dodatkowy 
w k żdym roku kalendarzowym w wymiarze: 

1) 5 dni kalendarzowych przy pierwszym stopniu 
szkodliwości lub uciążliwości dla zdrowia, 

2) 110 dni kalendarzowych przy drugim stopniu szko
dliwości lub uciążliwości dla zdrowia, 

3) 115 dni kalendarzowych przy trzecim stopniu szko
dliwości lub uciążliwości dla zdrowia. 

Stopnie uciążliwości lub szkodliwości warunków peł
nienia służby określa załącznik do zarządzenia. 

2. Stosownie do stopnia uciążliwości lub szkodli
wości warunków pełnienia służby ustala się stanowi
ska, na których funkcjonariusze otrzymują płatny urlop 
dodatkowy, oraz wymiar tego urlopu. 
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3. Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na stano
wisku, dla którego określono różne stopnie szkodliwo
ści lub uciążliwości warunków pełnienia służby, przy
sługuje jeden płatny urlop dodatkowy w wymiarze ko
rzystniejszym. 

4. Płatny urlop dodatkowy przysługuje funkcjona
riuszowi do czasu wyeliminowania czynników uciążli
wych lub szkodliwych dla zdrowia, które stanowiły uza
sadnienie dla przyznania tego urlopu. 

§ 15. 1. Funkcjonariuszowi, który osiągnął określo
ny wiek i staż służby, przysługuje coroczny płatny urlop 
dodatkowy w każdym roku kalendarzowym w wymia
rze: 

1) 7 dni kalendarzowych dla funkcjonariuszy, którzy 
ukończyli 40 lat życia i posiadają 10 lat służby, 

2) 10 dni kalendarzowych dla funkcjonariuszy, którzy 
ukończyli 45 lat życia lub posiadają 20 lat służby, 

3) 15 dni kalendarzowych dla funkcjonariuszy, którzy 
ukończyli 55 lat życia lub posiadają 25 lat służby, 

2. Do stażu służby określonego w ust. 1 zalicza się 
również okresy innej służby, zaliczane na równi ze służ
bą w Urzędzie Ochrony Państwa, w rozumieniu przepi
sów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
Urzędu Ochrony Państwa. 

3. Funkcjonariusz nabywa prawo do pierwszego 
urlopu: 

1) o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - z dniem osiągnię
cia określonego wieku i stażu służby, 

2) o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - z dniem osią
gnięcia określonego wieku lub stażu służby. 

§ 16. 1. Dla funkcjonariuszy pełniących służbę 
w czterobrygadowej organizacji służby wprowadza się 
płatne urlopy dodatkowe w wymiarze jednego dnia 
wolnego od służby za każdy miesiąc pełnienia służby 
w tym systemie. 

2. Okresy usprawiedliwionej nieobecności w służ
bie, bez względu na czas ich trwania, nie wpływają na 
uprawnienia do urlopu, o którym mowa w ust. 1. 

§ 17. 1. Płatny urlop dodatkowy w wymiarze do 12 
dni kalendarzowych nie może obejmować więcej niż 
jeden dzień ustawowo wolny od pracy, a w wymiarze 
do 15 dni kalendarzowych nie może obejmować więcej 
niż dwa dni ustawowo wolne od pracy. 

2. Do płatnego urlopu dodatkowego wlicza się 

wszystkie dodatkowe dni wolne od pracy poza dodat
kowymi dniami wolnymi bezpośrednio poprzedzający
mi lub następującymi po urlopie. 

§ 18. 1. W razie zbiegu uprawnień do płatnego urlo
pu dodatkowego z różnych tytułów, funkcjonariusz ma 
prawo do jednego płatnego urlopu dodatkowego 
w wymiarze korzystniejszym. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie zbiegu 
uprawnień do płatnego urlopu dodatkowego określo
nych w § 14 ust. 1 z uprawnieniami do płatnego urlo
pu dodatkowego z innego tytułu, jednakże łączny wy
miar płatnego urlopu dodatkowego nie może przekra
czać 15 dni kalendarzowych. 

§ 19. Funkcjonariuszowi, który wykorzystał płatny 
urlop dodatkowy za dany rok kalendarzowy, a następ
nie nabył w ciągu tego roku prawo do płatnego urlopu 
dodatkowego w wyższym wymiarze, przysługuje urlop 
uzupełniający. 

§ 20. Do płatnych urlopów dodatkowych dla funk
cjonariuszy stosuje się odpowiednio przepisy § 3, 
§ 5-7 i § 9-13 ust. 1. 

§ 21. Płatne urlopy dodatkowe określone w § 14 i 15 
mogą być dzielone na dwie części. 

§ 22. Wymiar i zasady udzielania urlopów: 

1) macierzyńskiego, 

2) na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

3) wychowawczego 

regulują przepisy prawa pracy. 

§ 23. Udzielanie krótkoterminowego urlopu w dro
dze wyróżnienia regulują odrębne przepisy. 

§ 24. 1. Funkcjonariuszowi przenoszonemu służbo
wo przysługuje urlop okolicznościowy, jeżeli z przenie
sieniem wiąże się zmiana miejsca zamieszkania. 

2. Urlopu okolicznościowego udziela się w wymia
rze od 3 do 5 dni kalendarzowych, w zależności od po
łożenia nowego miejsca zamieszkania, warunków ro
dzinnych i innych okoliczności mających bezpośredni 
wpływ na przesiedlenie. Urlop okolicznościowy może 
być na wniosek funkcjonariusza podzielony na części. 

§ 25. 1. Funkcjonariuszowi, który podejmuje naukę 
na podstawie skierowania, przysługuje płatny urlop 
szkoleniowy. 

2. Urlop szkoleniowy jest przeznaczony na udział 
w zajęciach obowiązkowych, przygotowanie się i złoże
nie egzaminów, przygotowanie pracy dyplomowej, 
przygotowanie i złożenie egzaminu dyplomowego 
oraz na naukę własną. 

§ 26. 1. Wymiar urlopu szkoleniowego wynosi: 

1) na przystąpienie do egzaminu dojrzałości - 6 dni, 

2) w szkołach pomaturalnych, niezależnie od systemu 
nauki - 12 dni w każdym roku szkolnym, 

3) w szkołach wyższych, w każdym roku studiów od
bywanych w systemie: 

a) zaocznym - 28 dni, 

b) wieczorowym - 21 dni, 
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c) mieszanym: 

- w części przewidzianej na kształcenie w sys
temie dziennym - na czas trwania obowiąz
kowych zajęć, 

- w części przewidzianej na kształcenie w sys
temie wieczorowym i zaocznym - w wymia
rze proporcjonalnym do czasu trwania nauki, 

4) w ostatnim roku studiów odbywanych w systemie 
zaocznym i wieczorowym (niezależne od urlopu 
określonego w pkt 3) oraz eksternistycznym - 28 
dni, 

5) w celu przygotowania się do złożenia egzaminów 
doktorskich i obrony rozprawy doktorskiej lub dla 
przygotowania się do kolokwium oraz wykładu ha
bilitacyjnego - 28 dni, 

6) w celu przygotowania się i złożenia egzaminu na 
radcę prawnego lub egzaminu po zakończeniu 
aplikacji sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, 

. notarialnej albo legislacyjnej - 30 dni. 

. 2. Przepis ust. 1 pkt 3 i 4 stosuje się odpowiednio 
do studiów podyplomowych. 

3. Funkcjonariuszowi-lekarzowi przysługuje urlop 
szkoleniowy na czas trwania obowiązkowych zajęć wy
nikających z określonych form dokształcania i dosko
nalenia w służbie zdrowia oraz 6 dni roboczych na przy
gotowanie się i przystąpienie do egzaminów, 

4. Funkcjonariuszowi skierowanemu na kursy wie
czorowe, zaoczne, seminaria, samokształcenie kiero
wane, z zastrzeżeniem ust. 5, przysługuje płatny urlop 
szkoleniowy w wymiarze do 6 dni w zależności od 
czasu trwania szkolenia i egzaminów. 

5. Funkcjonariuszowi skierowanemu na przeszkole
nie do ośrodka szkolenia Urzędu Ochrony Państwa 
urlop, o którym mowa w ust. 4, nie przysługuje. 

§ 27.1. W przypadku powtarzania przez funkcjona
riusza klasy lub roku (semestru) z powodu choroby 
albo z przyczyn uznanych za usprawiedliwione, funk
cjonariuszowi przysługuje ponownie prawo do urlo
pów szkoleniowych określonych w § 26 ust. 1 pkt 1-6. 

2. W przypadku powtarzania przez funkcjonariusza 
klasy lub roku (semestru) z przyczyn nie uznanych za 
usprawiedliwione, funkcjonariusz może być zwolniony 
z zajęć służbowych tylko na czas niezbędny do złożenia 
egzaminu (kolokwium). 

§ 28. 1. Urlop szkoleniowy może być udzielony 
funkcjonariuszowi jednorazowo albo w częściach 
w okresie danego roku szkolnego, w wymiarze propo
nowanym przez funkcjonariusza. 

2. Do wymiaru urlopu szkoleniowego nie wlicza się 
dni ustawowo i dodatkowo wolnych od pracy. 

§ 29. 1. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w § 25 
ust. 1, przysługuje zwolnienie od służby z części dnia 

w wymiarze do 5 godzin w tygodniu, jeżeli czas służby 
nie pozwala na punktualne przybycie na zajęcia. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funk
cjonariuszy pobierających naukę bez skierowania. 

§ 30. Funkcjonariuszowi można udzielić, na wnio
sek komisji lekarskiej, płatnego urlopu zdrowotnego 
jednorazowo na okres do 2 miesięcy, łącznie w ciągu 
kolejnych 12 miesięcy - na okres do 6 miesięcy. 

§ 31. 1. Funkcjonariuszowi przysługuje urlop oko
licznościowy w wymiarze: 

1) 2 dni - w razie zawarcia związku małżeńskiego 
przez funkcjonariusza, urodzenia się dziecka funk
cjonariuszowi, zgonu i pogrzebu małżonka, dziec
ka, ojca, matki, ojczyma lub macochy funkcjonariu
sza, 

2) 1 dnia - w razie zawarcia związku małżeńskiego 
przez dziecko funkcjonariusza, zgonu i pogrzebu 
siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, 
a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu 
funkcjonariusza lub pod jego bezpośrednią opieką . 

2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, nie udziela się, 
jeżeli wskazany przez funkcjonariusza termin udziele
nia nie pozostaje w bezpośrednim związku ze zdarze
niem uzasadniającym jego udzielenie. 

3. Za dzieci, w rozumieniu ust. 1, uważa się dzieci, 
o których mowa w § 32 ust. 3. 

§ 32. 1. Funkcjonariuszowi przysługuje urlop oko
licznościowy w razie konieczności osobistego sprawo
wania opieki nad: 

1) dzieckiem w wieku do lat ośmiu w przypadku: 

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przed
szkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza, 

b) porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza 
stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród 
lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi 
sprawowanie opieki, 

c) pobytu małżonka funkcjonariusza, stale opieku
jącego się dzieckiem, w zamkniętym zakładzie 
opieki zdrowotnej, 

2) chorym dzieckiem do lat czternastu, 

3) innym chorym członkiem rodziny. 

2. Za członków rodziny, o których mowa w ust. 1 
pkt 3, uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziad
ków, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej czterna
stu lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie 
domowym z funkcjonariuszem. 

3. Za dzieci, w rozumieniu ust. 1 i 2, uważa się dzie
ci własne funkcjonariusza lub jego małżonka oraz dzie
ci przysposobione, a także dzieci obce przyjęte na wy
chowanie i utrzymanie. 
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§ 33. 1. Urlop okolicznościowy przysługuje przez 
niezbędny okres osobistego sprawowania opieki, nie 
dłużej jednak niż przez: 

1) 60 dni w roku kalendarzowym - jeżeli opieka jest 
sprawowana nad dziećmi, o których mowa w § 32 
ust. 1 pkt 1 i 2, 

2) 14 dni w roku kalendarzowym - jeżeli opieka jest 
sprawowana na innymi członkami rodziny, o któ
rych mowa w § 32 ust. 1 pkt 3. 

2. Łączny okres urlopu okolicznościowego na opie
kę nad dziećmi i innymi członkami rodziny nie może 
przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się niezależnie od licz
by dzieci i innych członków rodziny wymagających 
opieki. W razie wykorzystania części urlopu okoliczno
ściowego przez jednego z rodziców (opiekunów), dru
giemu przysługuje tylko urlop uzupełniający. 

§ 34. 1. Funkcjonariuszowi-kobiecie wychowującej 
dziecko w wieku do lat 14 przysługuje w ciągu roku ka
lendarzowego urlop okolicznościowy w wymiarze 2 
dni. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do funkcjonariu
sza, z tym że jeżeli matka dziecka funkcjonariusza jest 
zatrudniona lub jeżeli pełni służbę, z uprawnienia okre
ślonego w tym przepisie może korzystać jedno z nich. 

§ 35. Funkcjonariuszowi oddającemu honorowo 
krew przysługuje urlop okolicznościowy na czas ozna
czony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi 
oraz na czas niezbędny do przeprowadzenia zleconych 
przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekar
skich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wol
nym od służby. 

§ 36. Udzielenie urlopu okolicznościowego, o któ
rym mowa w § 31, § 32 i § 35, następuje po udokumen
towaniu zaistnienia okoliczności uzasadniających jego 
udzielenie. Za dokument uznaje się w szczególności za
świadczenie właściwej instytucji lub oświadczenie 
funkcjonariusza. 

§ 37. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby na 
podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 i 5, ust. 2 pkt 1,2,5 i 6 oraz 
ust. 3 przysługuje urlop okolicznościowy w wymiarze 
2 dni na poszukiwanie pracy. 

§ .38. Funkcjonariuszowi można udzielić urlopu 
okolicznościowego dla załatwienia ważnych spraw 
osobistych w wymiarze nie przekraczającym 5 dni 
w roku kalendarzowym. 

§ 39. 1. Funkcjonariuszowi można udzielić urlopu 
bezpłatnego z ważnych przyczyn, w szczególności dla 
wykonania pracy w dziedzinie naukowej, odbycia prak
tyki poza służbą lub podniesienia kwalifikacji. 

2. Funkcjonariusza można odwołać z urlopu bez
płatnego. Przepisy § 10 ust. 2 i § 11 stosuje się odpo-
wiednio. . 

§ 40. Funkcjonariuszowi, który wyjeżdża za granicę 
wspólnie z małżonkiem przeniesionym do pełnienia 
pracy (służby) w misji dyplomatycznej, urzędzie konsu 
larnym, misji specjalnej albo misji specjalnej organiza
cji międzynarodowej lub organizacji wyspecjalizowa
nej Organizacji Narodów Zjednoczonych, przysługuje 
urlop bezpłatny na czas trwania pracy (służby) małżon
ka. 

§ 41. 1. Urlop bezpłatny trwający nie dłużej niż je
den miesiąc nie ogranicza uprawnień funkcjonariusza 
do urlopów: wypoczynkowego i dodatkowego. 

2. W razie korzystania przez funkcjonariusza z urlo
pu bezpłatnego dłuższego niż jeden miesiąc, urlopy 
wypoczynkowy i dodatkowy ulegają skróceniu o 1/12 
za każdy miesiąc urlopu bezpłatnego, nie więcej jednak 
niż za 12 miesięcy. Za rok kalendarzowy objęty w cało
ści urlopem bezpłatnym urlopy wypoczynkowy i do
datkowy nie przysługują. 

3. Przy ustalaniu wymiaru urlopu, o którym mowa 
w ust. 2 i 3, niepełny dzień zaokrągla się w górę. 

§ 42. W sprawach, o których mowa: 

1) w § 12, § 13 ust. 2 i § 40 właściwy jest Szef Urzędu 
Ochrony Państwa, 

2) w § 22 pkt 3, § 24, § 27, § 30, § 37 i § 39 właściwy 
jest dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Urzędu Ochro
ny Państwa, z zastrzeżeniem pkt 4, 

3) w § 3, § 4, § 10, § 11, § 14-16, § 19, § 22 pkt 1 i 2, 
§ 25, § 29, § 31, § 32, § 34, § 35 i § 38 właściwy jest 
kierownik jednostki organizacyjnej, z zastrzeże

niem pkt 4, 

4) w pkt 2 i 3, dotyczących zastępców Szefa Urzędu 
Ochrony Państwa i kierowników jednostek 
organizacyjnych, właściwy jest Szef Urzędu 
Ochrony Państwa. 

§ 43. 1. Funkcjonariusz w. sprawach określonych 
niniejszym zarządzeniem składa drogą służbową 
raport do właściwego przełożonego, o którym mowa w 
§ 42. 

2. Przełożony, o którym mowa w ust. 1, 
bezzwłocznie informuje funkcjonariusza o sposobie 
załatwienia raportu. W przypadku przesunięcia, 
wstrzymania lub odwołania z urlopu, ogłasza ten fakt 
w rozkazie, w którym podaje przyczynę podjętej 

decyzji. Rozkaz lub wyciąg z tego rozkazu należy 
bezzwłocznie doręczyć funkcjonariuszowi. 

§ 44. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 września 1997 r., z wyjątkięm § 4, który wchodzi w 
życie z dniem 1 stycznia 1998 r. i ma zastosowanie do 
urlopów nabytych po tym terminie. 

Szef Urzędu Ochrony Państwa: A. Kapkowski 
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Załącznik do zarządzenia Szefa Urzędu Ochrony 
Państwa z dnia 21 lipca 1997 r. (poz. 467) 

STOPNIE SZKODLIWOŚCI LUB UCIĄŻLIWOŚCI WARUNKÓW PEŁNIENIA SŁUŻBY 

1. Do pierwszego stopnia uciążliwości lub szkodli
wości warunków pełnienia służby zalicza się wykony
wanie służby: 

1) w pomieszczeniach, w których konieczne jest stałe 
stosowanie sztucznego oświetlenia, 

2) przy obsłudze elektronicznych monitorów ekrano
wych, 

3) przy obsłudze unitów, 

4) w warunkach narażenia na promieniowanie ultra
fioletowe lub podczerwone, 

5) w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzy
muje się stale temperatura efektywna powyżej 
25°C lub poniżej 10°C, . 

6) w warunkach narażenia na działanie pyłów nie wy
wołujących zwłóknienia tkanki płucnej, 

7) w pracowniach poligraficznych w warunkach nara
żenia na działanie ozonu, 

8) w magazynach mundurowych w warunkach nara
żenia na działanie środków konserwujących (nafta
len), 

9) w pomieszczeniach o względnej wilgotności powie
trza przekraczającej 80%. 

2. Do drugiego stopnia uciążliwości lub szkodliwo
ści warunków pełnienia służby zalicza się wykonywa
nie służby: 

1) w warunkach narażenia na działanie pyłów wywo
łujących zwłóknienie tkanki płucnej, 

2) w warunkach narażenia na działanie par kwasów 
zasad, substancji toksycznych, związków czyn-

nych biologicznie, tlenku węgla, tlenków azotu, 
etyliny, par rozpuszczalników i farb, 

3) w warunkach narażenia na hałas, 

4) w warunkach dużego ciągłego napięcia psychicz
nego oraz koncentracji, wpływu zmiennych warun
ków atmosferycznych przy prowadzeniu tajnej ob
serwacji zewnętrznej, 

5) w warunkach ciągłego napięcia i koncentracji przy 
nagrywaniu i odtwarzaniu zapisów magnetycz
nych w styczności ze zmiennym natężeniem i za
kresem fal dźwiękowych, a także przy nasłuchu ra
diowym, 

6) w warunkach narażenia na ołów i jego związki. 

3. Do trzeciego stopnia uciążliwości lub szkodliwo
ści warunków pełnienia służby zalicza się wykonywa
nie służby: 

1) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizu
jące, 

2) w warunkach narażenia na działanie pól elektroma
gnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 
0,1 do 300.000 MHz w strefie zagrożenia, 

3) w warunkach narażenia na działanie benzydyny, al
fa i beta naftyloaminy, chlorku winylu, azbestu oraz 
innych czynników o analogicznym jak te substan
cje działaniu, 

4) przy fizycznym zwalczaniu terroryzmu, 

5) przy konserwowaniu, magazynowaniu, transporcie 
i stosowaniu materiałów wybuchowych, łatwo pal
nych i samozapalnych. 

468 

UCHWAlA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 29 lipca 1997 r. 

w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania 
utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 
1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospo
litej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, 
poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443 
i Nr 88, poz. 554) i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 
1991 r. - Ordynacja wyborcza do senatu Rzeczypospo
litej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224 i z 1997 r. 

Nr 70, poz. 443) Państwowa Komisja Wyborcza, po po
rozumieniu z Ministrem Transportu i Gospodarki Mor~ 
skiej, uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Obwodową komisję wyborczą w obwodzie 
głosowania utworzonym na polskim statku morskim 
na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 




