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Zilł'lcznik do zarząrlwnia Ministra 
Handlu Wewnętrzne~Jo i Usług 1. dnia 
11 czerwca 1973 r. (poz, 114). 

OPIS I WZOR ODZNAKI .. ZASLU20NY PRACOWNIK HANDLU I USŁUG" 

Odznaka wykonana jest z metalu koloru zlotego w 
kształcie koła o średnicy 28 mm, Na stronie licowej w polu 
koła o średnicy 17 mm z nałużoną emalią koloru zielonego 
zamieszczon y jest w kolorze złotym wizerunek k a pel usza 
Merkurego ze skrzydłami; na obrzeżu z Emalii koloru bia
łego zamieszczony jest napis w kolorze złotym "Zasłużony 

Pracownik Handlu i Usług". Odwrotna strona odznaki jest 
gładka, 

Odznaka zawieszona jest na baretce metalowej koloru 
złotego w kształcie prostokąta o wymiarach 28 X 6 mm 
pokrytego emalią koloru zle I oneg o. 

Wizerunek odznaki 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 6 czerwca 1973 r. 

w sprawie pierwszeństwa z XLII Międzynarodowych Targów Poznańskich - Technicznych w roku 1913. 

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 78 ustawy z dnia 
19 pażdziernika 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. Nr 43, 
poz. 272), art. 18 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o zna
kach towarowych (Dz, U. Nr 14, poz. 73) i § 11 rozporzą

dzenia Rady· Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w spra
wie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U, Nr 8, poz. 45) 
zarządza się, co następuje: . 

§ 1. 1. Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowe
go na XLII Międzynarodowych Targach Poznańskich -
Technicznych w roku 1973 odbywających s i ę w czasie od 
dnia 10 czerwca 1973 r, do dnia 19 czerwca 1973 r. w Po
znaniu w Polsce daje prawo do uzyskania w Urzędzie Pa
tentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej , zwanym da
lej "Urzędem Patentowym", patentu na wynala zek lub re
jestracji wzoru użytkowego z pierwszeństwem wedlLIg da
ty ich wystawienia na tych targach w wymienionym wyżej 
czasie. 

2. Wystawienie wzoru zdobniczego na -targach okreś
lonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie Pa
tentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem 
:według daty jego wystawienia. 

3. Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wy
.tawionym na targach określonych w ust. 1 daje prawo do 

uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem 
według daty wystawienia towaru. 

§ 2. 1. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o któ
rych mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowanIem warun
ków określonych w § 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Pa
tentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 
21 grudnia 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzo
rów użytkowych oraz w § 2 ust. 2 załącznika do tego za
rządzenia (Monitor Polski z 1973 r. Nr 1, poz. 4). 

2. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których 
mowa w § 1 ust. 2 i 3. następuje z za chowanIem warunków 
określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 22 maja 1963 r. w spra wie pierwszeństwa do uzyska
nia patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytko

wego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przy
padkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie pu
blicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku 
towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie 
(Dz. U. z 1963 r. Nr 23, poz. 133 i z 1972 r. Nr 54, poz. 351). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej: J. Szamański 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Mjnistrów 
w Zakładach Graficznych "Tamka". Zakład nr l, Warszawa, ul. Tamka 3. 

Zam. 1001. Cena 3,00 zł 


