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ROZPORZĄDZENIE rdlNISTRÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SPitA WIEDLIWOŚCI 

z dnia 25 lutego 1949 r. 

~ wprowadzeniu przyśpieszcnego PDstępowania karno-administr acyjnego w spr.awach o n i"które przestępstwa. 

Na podstawie art. 52 rozporządzenia Prezydenta 
R zeczypospolitej z dnia 22 marca 1923 r. o postępowaniu 
karno-ac~ministracyjnym (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 365) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 'Wpr owadza się na ' obszarze całego Państwa 

przyspIeszone postępowanie karno-administracyjne w 
sprawach o przestępstwa okreŚlone: 

1) w ai't. 31 i 21a ustawy z dnia 7 października 1921 r . 
o przepisach porząd?.owych na drogach publicznych 

. (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 65G) w brzmieniu nadanyrD. 
rozporządzeniem P rezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
14 lu teGO 1028-r. (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 151); 

2) wart. 75-77 i 79-81 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie 
łowieckim (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 934); 

3) war t. 10-15 ustawy z dnia 21 marca 1931 r .. o ogra
niczeniach w sprzedaży, podawaniu i spożyciu na
pojów alkoholowych (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 423); 

4) w rozdziale II części I (ar t. 6, 7, 9~12 ustawy z dnia 
14 kwietnia 1937 r. o szkodnictwie leśnym i polnym 
(Dz. U. R. P . Nr 30, poz. 224); 

5) wart. 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli
t ej z dnia 19 listopada 1927 r. o zwalczaniu chorób 
roślin oraz o tępieniu chw astów i szkodników roślin 
(Dz. U. R. P. Nr 108, poz. 922) w brzmien iu nadanym 
ustawą z dnia 16 marca 1J37 r. (Dz .. U. R. P. Nr 21, 
poz. 131.) w odniesieniu do § 2 i 5 rozporządzenia Mi
nistra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 wrześ
n ia 1916 r. o zwalczaniu stonl:i ziemni~czanej (Dz . 
U. R. P. f-h 54, poz. 303). 

§ 2. Rozporzqdzenie m m ejsze wchodzi wżycie 

z dniem ogłoszenia i obo\viązuje do dnia 31 grudnia 
1949 r . 

Mjnister Aclmi:J.istracji Publiczne j: Wl. Wolski 

Minister Sprawiedliwości: H. Swiqtkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 25 lutego 1949 r. 

w sprawie przyznania XXII Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzo~ 

rów i znaków towarowych. 

Na podstawie art. 3 ust. 3, art. 90 ust. 3 i art. 182 
ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i zna
ków towarowych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 39, poz. 384), 
z 1933 r. Nr 10, poż. 63, z 1945 r. Nr 58', poz. 334 oraz 
z 1913 r. Nr 24, poz. 164 i Nr 44, poz. 315) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Publikacja albo jawne stosowanie wynalazku 
lub wzoru, wystaw~onych na XXII Międzynarodowych 
T argach w Poznaniu \v czasie od dnia 23 kwietnia 1949 r . 
d o dnia 10 m aja 1949 r. włączi1Ie, n ie będzie przeszkodą 
d o uzyskania patent u l ub do zarejestrowania wzoru, je
Żeli nast~piły pD w ystavl1211iu, zgioszenie z :::.ś wynalazku 
lub wzoru w Urzędzie P atentowym Rzeczypospolitej Pol
skiej nastąpiło p rzed upływ"m sześciu miesięcy od daty 
wystawienia. P od tymiż warunkami samo wystawienie 
w ynalazku lub wzoru na wymienion ych tar,gach ani inne 
zgłoszenie, dokonane VI Urzfidzi2 P atentowym RzecZ".f
pospolitej P olskiej po · dacie · wystaw ienia, nie będzie 
'Przeszkodą do uzy§_kania patentu lub zarejestrowania 
:wzoru. 

§ 2. Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym Rzeczypo
spolitej Polskiej znaku towarowego, umieszczonego 
przedtem na towarze, wystawionym na wymienionych 
targach, będzie kor4ystało z prawa pierwszeństwa' od daty 
wystawienia, jeżeli zgłoszenie to nastąpiło przed upły.., 
wem sześciu miesięcy od tej daty. 

§ 3. Do zgłoszenia wynalazlm lub wzoru, wniesio
n ego do Urzędu P atentowego Rzeczypospolitej Polskiej 
z powołaniem si fi na ulgi, okl'eślone w rozporządzeniu 

n iniejszym, powinno być dołączone zaświadczenie zarzą" 
du targów, wymieniaj ące przedmiot i datę w ystawienia, 
do zgłoszenia zaś znaku towarowego - zaświadczenie 

stwierdzo.j ące, że dany znak u mieszczony był na towarze, 
w y::;t awionym na tych t argach, tudzież wymieniające 

osobę vvystawcy, przedsięblorstv<!, rodzaj t owaru oraz 
datę wystawienia. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w zycią_. 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu l Hąndlu: li ... Minc, 




