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, 
§ 2. 1. Absolwenci szkół ("ursów) przysposabiających 

. do zawodu odbywająwstępny ' slaż pracy i są, wynagradzani 
w czasie odbywania tego stażu w trybie i na zasa.dach usta
lonych dla absolwentów zasadni.czych szkół. zawodowych 
vi uchwale nr 196 Rady Ministrów z dnia 13 ,czerwca 1958 ·r. 
o wstępnym stażu pracy .absolwentów za; adniczych i średnich 
szkół zawodowych oraz średnich sz~ói ogólnokształcących 
(Monito'r .Polski Nr 47, poz. 273) oraz w przepisach szczegó
łowych wydanych przez właściwych ministrów na podstawie 

-tej uchwały. . . 
. 2. Okres wstępnego stażu pracy dla absolwel}tów szkół 

(kursów) przysposabiających . do zawodu ustala zakład pracy 
w oparciu o przepisy Szczf'gółowe , (ust. 1) obowiązujące w 

" danym resorcie lub zakładzie pracy w odniesieniu do absol
wentów zasadniczych szkół zawodowych. 

§ 3. 1. Absolwenci szkół (kursów) przysposabiających 

do zawodu zdają ' egzamin na tytuł robotnika wykwalifil~owa-

neyo przed państwową komisją egzaminacyjną w trybie i ' na 
zasadach ustalonych w uchwale nr 367 Rady Ministrów 
z dnia 21 sierpnia 1959r. w sprawie przyznawania robotni
kom tytułów kwaliIikacyjnych (Monitor Polski Nr 16, 
poz. 402) oraz w przepisach wydanych na podstawie tej 
uchwa·ty z uwzględnieriiem postanowień ust. 2. 

2. Uprawnionymi do ubieg!'lnia się o tytuł robotnika wy
kwalifikowanego są absolwenci, ktorzy przepracowali w za
wodzie (łącznie z czasem programowo przewidzianym do 
ukończenia szkoły (kursu) przysposabiającej do zawodu) co 
najmniej okres czasu równy łącznemu okresowi. trwania 
nauki zawodu 1. wstępnego stażu praC}' przewidzianego dla 
danego zawodu w przepisach wydanych na podstawie 
uchwały Rady Ministrów wymienionej w ust. L 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia •. 

Przewodniczący Komitetu Pracy i Plac: M. Krukowskl 
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ZARZĄDZENIE PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOSCI I MIAR 

. z dnia 28 czerwca 1970 r. 

zniieniające zarządzenie w sprawie ultaJenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych l obwodQwych 
urzędów jakości i miar. 

Na podstawie art. 4 usi. 4 ustawy z -dnia 17 czerwca 
1966 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Jakości i Miar 
(Dz. U. Nr 23, poz. 147) oraz § 5 rozporządzenia Prezesa Ra
dy Ministrów z .dnia 5 stycznia 1967 r. w spra.wie zasad orga
niźacji okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar 
oraz określenia ich właściwości miejscowej i siedzib (Dz. U. 
Nr 2, poz. 5) za zgodą Prezesa Rady Ministrów zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia 
Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia .5 stycznia 

Nr I Nr 
./ 

Nazwa jednostki administra-
okręgu obwodu cyjnej i jej siedziba 

,,11 Obwodowy Urząd Jakości 
i Miar w Pruszkowie 

I 

1967 r. w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej 
okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar (Monitor 
Polski Nr 3, poz. 16) wprowadza się następltjące zmiany w 
części dotyczącej Okręgowego Urzędu Jakości i Miar w War.
szawie: 

1) określenie zakresu właściwości miejscowej 30bwodo~ 
wego Urzędu Jakości i Miar w Warszawie zawarte w 
rubryce 4 wykazu otrzymuje brzmienie: "m. st. Warsza
wa - dzielnica Mokotów oraz powiaty grójecki i piase
czyński województwa warszawskiego"; 

2) dodaje się nową pozycję w brzmieniu: 
\ 

Zakres właściwości miejscowej oki"ęgowych 
i obwot).owych urzędów jakości i miar 

miasta Pruszków i Żyrardów oraz powiaty: grodziskoma-
zowiecki,pruszkowski i sochaczewski woJewództwa war-
szawskiego" 

ł 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Centralnego Urzędu Jakości i Miar: Z. Oslrow$ki 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia .20 lipca 1970 'r. 

w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo. rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego 
lub znaku towarowego w razie wystawienia Wynalazku lub wzoru na XXVI Targach Krajowych Jesień . 1970 w Po

znaniu w roku 1970 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1970. 

Na podstawie art. 27 i 82 ustawy z doja 31 maja 1962 r. 
! Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156), art. 18 ustawy 

z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 14, 
poz. 13), § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych 
(I>z. U. Nr 8, poz. 45) oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa 
,do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru 
użytkowego, wZOrU zdobniczego iub znaku towarowego 
w ~rz.y~adkacb wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie 

, 
publicznej w Polsce lub za granicą a'lbo zamieszczenia zna

,ku towarowego na towarze wystawionym na takiej wysta
wie (Dz. U. Nr 23" poz. 133), zwanego dalej "rozporządze-
niem", zarządza się, co następuje: . 

. § 1. Wystawienie wynalazku, wzoru użytkowego lub 
wzoru zdobniczego albo zamiesz~zenie znaku towarowego na 
towarze wystawionym na XXVI Targach Krajowych Je
sień - 1970, odbywających się w czasie od dnia 13 wrze
śnia 1970 r. do dnia 20 września 1970 r. w Poznaniu w Pol
sce, daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Pol-

/ 


