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Instytut Chemii Przemyslo\\ej 

Instytut Elektrotcchniki 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji HośJin 

Instytut Ochrouy Rośłin 

Instytut Uprawy, Nawożeuia i Gleboznawstwa 

Instytut Wetery nacii 

Instytut Zootechniki 

Instytut Gruźlicy 

Instytut Uellmatołogiczny 

Państwowy Zakład Higieny 

::I 4 

Minister Pr:ternysłu Chcmicz- doktora hahilitowauego uauk t"ehlliezllych 
nego 

Minister Przemysłu Maszy- doktora habilitowanego Itauk techniczuych 
Itowego 

Minister Rolnictwa' doktora habilitowanego nauk rolniczych 

l\Iiuister Rolnictwa doktora habilitowuncgo u8uk rollliezych 

Minister Holnictwa doktora habilitowanego nauk roluiczych 

Minister Rolnictwa doktora habihtowallego italik w"t"ry .. ary jll ych 

Minister Holnictwa doktora habilitowanego nallk rollliczych 

Minister Zdrowia i Opieki doktora habilitowanego italik medyczny"h 
Spoleczucj 

Minister Zdrowia i Opieki doktora habilitowanego nauk medycwych 
Spol .. cznej 

MiuiFter Zdrowia i Opieki 
Społecznej 

doktora hnhililowallego nal~k farmacelltycznych. 
dok tura hahilitllwan,ej(o nallk rneJyczllych. 
doktora haLi litowanego nauk przymduiczych 

Prezes Centralnego Urzędu doktora habilitowau"go nauk przyrotllliczych 
Geologii 

Prezes Urzędu Energii Ato- doktora habilitowanego nallk chemicznych, do
mowej ktora b:,hilitowllllego nallk fizYl'ZI,ych dokto· 

ra habilitowalIego nauk przyruduiczych., do
ktora habilltowall"go nRuk techllic,,:"ych , 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU P A TENTOWEGO POLSKIEJ RŻECZYPOSPOLlTEJ LUDOWEJ 

2: dnia 10 stycznia 1975 r. 

w sprawie pierwszeństwa z wystawy pod nazwą "Wystawa - giełda projektów wynalazczych I osłągnlf:ć zaplecza 
naukowo-technkznego". ' 

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 78 ustawy z dnia 
19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. Nr 43, 
poz. 272), art. 18 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. <> znakach 
towarowych (Dz. V.Nr 14, poz. 73) i ,§ 11 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie 
oc~rony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz: 45) :Zarzą
dza się, Co następuje: 

kowy Z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na 
tej wystawie w wymienionym wyżej czasie. 

,2. Wystawieni'e wzoru 'Zdobniczego na wystawie 
określonej w ust.' 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie 
Patentowym reje'sJracji ' wzoru zdohniczego z pierwszeń
sfwem według daty jego wystawienia. 

3. Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wy
stawi90ym na wystawie określonej w ust. 1 daje prawo do 
uzyskania 'rejestracji znaku towarowego z pierwszeÓ'Stwem 
wedl,ug ' daty wystawienia towarU. 

§ 1. 1. Wystawienie wynalazku lub wzoru uźytkowe
go na wystawie pod nazwą "Wystawa - giełda projektów 
wynalazczych i osiągnięć zaplecza na ukowo-technicznego", 
odbywającej się w czasie od dnia ,28 grudnia 1974 r. do 
dl)ia 15 sty<::znia 1975 r. w KatOWicach w polsce,daje ,pra
wo do _uzyskania w Urzędzie PateńtDwym Polskiej Rze,czy
p ospolitej Ludowej, zwanym dalej "lJrzędemPatenŁ'owym", 
pa-tentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użyt-

§ 2. 1. Przyznanie pierwszeńst.wa w wypadkach, 
o których mowa w § l ust. I, następuje z z!lchowaniem 
w<lrunków · określonych w § 13zarląd~enia P,rezes'B Urzędu 
Pa lentowego ' Polsk iej , R zeczy pospdlitej Ludowej z dnia 
21 grudnia 1972- r. w sprawie ochrony wynalazków i wzo-
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rów użytkowych oraz w § 2 ust. 2 załącznika do tego za
rządzenia (M onitor Polski z 1973 r. Nr 1, poz. 4). 

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

wego, wzoru zdobn iczego lub znaku towarowego w przy-

padkach wystawienia wynalazku i wzoru 'na wysta wie pu
blicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczen ia żnak .u 
t owarowego na towarze wystawionym na takiej wystawi e 
(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. SzomuńskJ 

Reklamacje z powodu ni edoręczenia pos7czeqólnych num erów wnosić nal eży do Administrilcji Wydilwniclw Ur7ędu Rildy Mi
nistrów (Warszawa 34, ul. PowsiJ'lska 6g/71 - przegródka pocztowa 81) w terminie lO do 15 dni od daty wydctnia na

slępnego kolejnego numeru. 

Oplata za prenumeralę Monitora Polskie~Jo wynosi: rocznie 180,- zł, półrocz nie 100,- zł. 

Prenumeratę na rok następny (roczną lub półroczną) przyjml.lj~ się do dnia 'JO lislo
·pad a. Prenumeralę możn a zgłaszać wslecz za [ półrocz e bieżącego ro k u do .dnia 
31 marca, za II półrocze bądź za cały bieżący rok - do dnia 30 września. Do abo

.nentów, którzy oplaC'ą prenumera t ę po ty ch termin ac h, wysyłka pierws7ych nume
rów dokonano wstanie z opóźnieniem, a ponadto zoslaną po liczone kO~lly prz('s v lki. 
Opłata za prenumeratę po win na być dokonana pr7elewem lub tuyodcinkowvm prze
ka7em pontowym na konto ' Administracji Wydawnictw UrzGdu Rady Ministrów 
w Narodowym Banku Polskim IV Oddział Miejski, Warszawa nr 1528-91-4:1745. Ra
chunkow za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpl il ty nal p.iy porlać dtlkłJd
ną nazwę instytucji (bez skrótów). dokładny adres z numerem kndu pocztowego 

oraz liczbę zamawiijnych egzemplarzy 'Monitora Polsk!ego. 

Pojedyncze egzemplarze Monitora polskiego n<lbywać moźna w punktach sprzp.daży 
w Warszawie: al. I Armii Wojska Polskiego 2/4, "Dom Ksiąiki" - Księgnrnia Praw
no-Ek onom icz.na - ul. Zurawia l, kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów - al, 
Gen . $wierrzewskiego 127, w kasach Sądów Wnjewódlkich w: Bialymstoku, Ka to
yvicach, Koszalinie, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zi·e
lonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w .Bydg os7c7y, CieS7ynie, C7ęSto 
chow'ie, Gd arisk u, Gdyni, Gliwicc1ch, Kaliszu, Lublinie, Ostrowie Wlkp., Po znani u, 

Radomiu, Szneci nie, Ta rnowie i Toruniu. 

Redakcja: Urząrl Rady Ministrów - Biuro Prawne, Wars zawa , Al. Ujazdowskie l/3. 
Admini st racja : Administracja Wydawnictw Urz.ędu Rady Minislrów, ul. Powsińska 6g/71 

00-979 Warszawa (przegródka pocztowa 81); teL 28-90·01 w. 608 I 42-14-78. 

Tłoczono z pol ecenia Prezesa Rady Mini st rów 
w Za kładach Graficznych "Tamk,a", Zakład nr l, Wars7dwa, ul. Tamka 3. 

Zam. 30. Cena 7.20 zł 


