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MOInitor Polski Nr 11 Poz. 89, 90 i 91:, 
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UCHWAŁA Nr 32 RADY:-MINISTROW 

z dnia 10 lutego 1971 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ' us'talenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych. 

Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 kwie~ 
tnia 1968 r. o bibliotekach (D z. U. Nr 12, poz. 63) Rada Mi
nistrów uchwala, co następuje: 

, 
§ 1. W uch wale nr 269 Rady Ministrów z dnia 20 sier

pnia 1968 r. w sprawie us talenia wykazu bib liotek zal iczo
nych do bibliotek naukowych (Monitor Polski Nr 36, poz. 
253) wprowadza się w § 1 następujące zmiany : ' 

1') w pkt 8 wyrazy: "Bibliotekę Głównego UrzQdu Sta ty
stycz nego" ~astęp uje się wyrazami .,Centrarną Bibliotek ę 
Statystyczną w m. sL War sza wie", 
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2) dodaje się pkt 19 i 20 w brzmie,niu: 
,,19) Bibliotekę Poznańskiego Towarzys tw a Przyjaciół 

Nauk, 
20) ,Bibliotekę im. Zielińskich Towarzystwa Nauk~we

go Płockiego". 

§ 2. Wykonanie uchwa ły porucza się Ministr,owi Kul
tur y i SztukI. SekretarZllwI Naukowemu Polsk iej Akademii 
Nauk oraz Pre zf'sowi Głównego Urzędu Statys tycznego. 

§ 3, Uch wala wchodzi w życie z dniem o g łoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

, z dnia 3 lutego 1971 r. 

zmieniające zarządzeni e w sprawie przyznania niektórych ulg w świadczeniach na fundusz gromadzki. 

Na podstaw ie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 13 k wietnia 
1960 r. o ochronie przeciwpoża r owej (Dz. U. Nr 20, poz. 120 ) 
zarządza się, co nas,tępuje: 

narodowych oraz właściwe organy administracji prezy
diów"; 

2) w § 6 ust. l otrzymuje bJZmienie: 

.J 

§1. W zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
'Z dnia 15 kwietnia 1962 r. w spraw ie przyznania niektórych 
ulg w świadczeniach na fundusz gromadzki (Monitor Polski 
z 1962 r. Nr 38, poz. 180 i z 1964 r. Nr 44, poz. 208) wpro
wadza się nast ępujące' zmiany: 

1) w § l wyrazy "Prezydia gromadzkich rad narodowych 
oraz" zastępuje się wyrazami "Biura gromadzkich rad 

,,1. Zarządy ochotniczych straży pożarnych i p.rzewod
niczący zes,połów kontrolnych są obowiązani przed- " 
stawić organom, o których mowa w § 1, w termi
nach przez te organy ustalonych, okresowe imienne 
wy)<.azy osób, które wykonały czynności i świad

czenia na rzecz ochrony- przeciwpożarowej". 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: w z. B. Stachura 
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ZARZĄDZENIE P~EZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 6 luteg'o 1971 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 wystawię "Orgatechnika 71" w roku '1971 albo za.

miesze-zenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1971. 

Na podstawie art. 27 i 82 ustawy ż dnia 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. 73), § 11 rozpo'fządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycz
nia 1963 r. w s.pra wie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. 
Nr 8, poz. 45) oraz § 2 rozporządzeni a Prezesa Rady Min i
strów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do 
'Uzyskania patentu na wynalazek albo rejestra cJi wzoru użyt

kowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przy
padkach wystawie nia wynalazku i wzoru na wystawie pu
blicznej w Pols,ce lub za granicą albo zamieszczenia znaku 
towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie 
(Dz. U. Nr 23, poz. 133), zwanego dal,ej "rozporządzeniem", 
zarządz a się, co następuje: 

§ 1. Wystawienie wynalazku, wzoru użytkowego lub 
wzoru zdobniczego albo zamieszczenie znaku towarowego na 
towarze wys,tawionym na wystawie "Orgatechnika 71" od-

bywającej się w czasie od dnia 9 , lutego 1971 r. do dnia 
23 lutego 1971 r . w Katowicach w Polsce daje prawo do uzy
s kania w Urzędzie PatentowymP.olskiej Rzeczypospolitej Lu
,dowej pate,ntu na wynalazek, rejestracji wzoru użytkowego 
lub zdobniczego z pierwszeństwern według daty ich wysta
wienia na wspomnianej wystawie, w wymienionym wyżej 

okresie czasu albo do uzyskania , rejestracji znaku towarowe
go z pierwszeństwem według daty wystawienia na tejże wy
śtawie i w tymże okresie czas'u towarów, na których został 
umieszcz,ony zinak towarowy. 

§ 2. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których 
mowa w § 1, następuje z zachowaniem warunków określo
nych w rozporządzeniu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Urzędu Patentowego P,olskiej Rzeczypospolitej 
Ludow~: J. Szamański 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów 
" 

w Zakł/ldach Graflc7nych "Tamka", Zakład nr l, Warszawa, ul. Tamka 3. 

Zam. 316. Cena 1.60 zł 

I' I 


