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c} przy przemiale pszenicy na mąkę 50, 60 
lub 72°/,0 

d} przy przemiale pszenicy na mąkę 96010 
e} przy przemIale jęczmienia lub kukurydzy 

na mąkę 60% 
f) przy przemiale owsa na mąkę 55010 
g} przy przerobie jęczmienia na kaszę 4GOJo 

- :7 

zł 40, 
zł 24, 

zł 40, 
zł 40, 
zł 45, 

6 

h} przy przerobie jęczmienia na kaszę 63010 
i} przy przerobie gryki na kaszę prażoną 
j) przy przerobie gryki na kaszę nie prażoną 
k) przy przerobie prosa na kaszę 
l) przy śrutowdniu na paszę: 

- kukurydzy z odciąganiem kaszy 
- żyta, jęczmienia lub ziarn innych zbóż 

Poz. 5 I Ił 

zł 40, 
zł 50, 
zł 40, 
zł 40, 

zł 30, · 
zł 16. 

ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 20 grudnia 1974 r. 

w sprawie pierwszeństwa z wystawy pod tytułem ,,5 lat Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Sprzętu 

Komunikacyjnego w Mielcu". 

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 znakach 
towarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 73) i § 11 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie 
ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowe
go na wystawie pod tytułem ,,5 lat Ośrodka Badawczo
-Rozwojowego Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu", od
bywającej się w czasie od dnia 7 grudnia 1974 r. do dnia 
20 grudnia 1974 r. w Mielcu w Polsce daje prawo do uzys
kania w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, zwanym dalej "Urzędem Paten towym", patentu 
na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy 

' z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na tej 
wystawie w wymienionym wyżej okresie. 

2. Wystawienie wzoru zdobniczego na wysta·wie 
określonej w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie 
Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeń
stwem według daty Jego wystawienia. 

3. Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wy
stawionym na wystawie określonej w ust. 1 daje prawo 

do uzyskania rejestracji znaku towarowego z p ierwszeń- . 
stwem według daty wystawięnia towaru. 

§ 2. 1. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, 
o których mowa w § l ust. 1, następuje z zachowaniem 
warunków określonych w § 13 zarządzenia Prezesa Urzędu 
Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Lud owej 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 19'13 r. Nr l, poz, 4), 

2. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których 
mowa w § l ust. 2 i 3, następuje z zachowaniem warun
ków określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Mini
strów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do 
uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru 
użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w 
przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie 
publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia zna
ku towarowego na towarze wystawionynl na takiej wysta
wie (D.z. U. z 1963 r. Nr 23, poz. 133 i z 1972 r. Nr 54, 
poz. 351). 

f 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczyposp.olitej 
Ludowej : J. Szomańskl 

/ 

• 



- 8 -

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Mi
nistrów (Warszawa 34, ul. Powslńska · 69nl - przegródka pocztowa 81) w terminie 10 do 15 dni od daty wydania na

stępnego kolejnego numeru. 

Opłata za prenumeratę Monitora Pols'klego wynosi: rocznie 180,- zł, półrocznie 100,- zł. 

Prenumeratę na rok następny (Tocznq lub półroczną) przyjmuje się do dnia 30 listo
pada. Prenumeratę można zgłaszać wslecz za l półrocze bieżącego roku do dnia 
31 marca, za 11 półrocze bądź za cały bieżący rok - do dnia 30 września. Do abo
nentów, którzy oplacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych nume
rów dokonana zostanie z opóźnieniem, a ponadto zo~taną policzone koszt y pf7.esyłkl. 
Opłata za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzyoclrlnkowym prze
ka7em poc7towym na konto Admlnlstracll Wydawnictw Urzędu Rady MinistrÓW 
w Narodowym Banku Polskim IV Oddział MieJskI. Warszawa nr 1528-91 ·4:l745. Ra
chunkńw zllprenumeratę nie wystawia się . Na odcinku wplaty należy podać dokład
n" nazwę Instytucji (bez skrótów). dokładny IIdres Z numerem kodu pocztoweąo 

oraz liczbę zamawianych egzempljrzy Monitora Polski ego. 

POjedyncze eglemplilrze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaży 
w Wars7.awle : al. I ArmII Wojska Polskiego 2/4, "Dom Książki" - KsIęgarnia Praw
no·Ekonomlczna - ul. Zurawla l, kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów - al. 
Cen SwleTc7ewsklego 127, w kasach Sądów Wojewód 7klch w: Bi ał ymstoku, Kato
WICIICh, Koszalinie, Krakowie, Łodzi, Ol~ztynle, Opolu, Rzeszowie, WrocławIu I Zie
lone! Córze oraz w kasach Sądów Powiatowych w Bydgos7.c7y, Cieszynie, C7·ęsto
chnwle, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Lublinie, Ostrowie Wlkp.; Poznaniu, 

Radomiu, Szczecinie, Tarnowie I TorunIu. 

RedakcIII' Urząd Rady MinIstrów - Biuro Prawne, Wllr57BwlI, Al. U!a7clowskle 1/3. 
Admlnt~"/lc'lI: Aclmtnlstracla Wvdawnlrtw Uf7ędu Rady Mlnlstrńw. ul Pow~tń~kll 69171 

00-979 Warszawa (przegródka pOC7towa 811. ,el 28-90·01 w 608 I 42 · 14-78. 

Tłoczono z· polecenia Pre7esa Rady Mlnl~tr6w 
w Zakładach Graficznych "Tamka", Zakład nr t, Wars1!lwa. ul. Tamka 3. 

Zam. 28, Cena 2,40 zł 


