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Oszcz~dnosci do wypuszczenia premiowych bonow oszcz~d
nosciowych (Monitor Polski Nr 33, poz. 210) wprowadza 
si~ nast~pujClce zmiany: 

1) w § 6 ust. 1 skresla si~ wyrazy: "nie sCl oprocen
towane, natomiast", 

2) w§ 6 ust. 3 stop~ procentowCl ,;4%" zast~puje si~ 
stoPCl procentowCl ,,6%", 

3) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. W kazdym losowaniu podlega wylosowaniu dla 
kazdej emisji 2.100 premii, w ktorych miesci si~ 
rowniez wartosc nominalna wylosowanych bo
now, na IClcznCl kwot~ 9.604.000 zl, a mianowicie: 

1) 2 premie po 300.000 zl, 
w tym wartosc nominalna 
po 1.000 zl, 600.000 zl, 

2) 6 premii po 150.000 zl, w 
tym wartosc nominalna po 
1.000 zl, 900.000 zl, 

3) 14 premii po 100.000 zl,' w 
tym wartosc nominalna po 
1.000 zl, 1.400.000 zl, 

4) 13 premii po 30.000 zl, w 
tym wartosc nominalna po 
1.000 zl, 390.000 zl, 

5) 1 premii po 20.000 zl, w 
tym wartosc nominalna po 
1.000 zl, 140.000 zl, . 

6) 2.058 premii po 3.000 zl; w 
tym wartosc nomina Ina po 
1.000 zI = 6.174.000 zl.", 

4) w § 8 ust. 3 oraz w § 9 ust . . 2 wyrazy: ,,5 dni" za
st~puje si~ wyrazami: ,,8 dni", 

5) w § 10 l1St. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Cena sprzedazna bonu 0 podstawowej wart<?-$ci 
nominalnej wynosi: 

1) w pierws7ym okresie 3-tygodni: 
wym po losowaniu, z wylClcze
niem dni wstrzymania sprzedazy 
(§ 9 ust. 2), - 1.000 zl, 

2) w drugim okresie 3-tygodnio-
wym po losowaniu - 1.040 zl." 

§ 2. Zasady rewaloryzacji premiowych bon6w oszcz~d
nosciowych Powszechnej Kasy Oszcz~dnosci okresla za
IClcznik do zarzqdzenia. 

§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia, 
z tym ze przepis § 1 pkt 2 stosuje si~ od dnia 1 sty!=znia 
1982 r. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: S. Majewski 

Za1ilcznik do zarzildzenia Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego z 
dnia 3 czerwca 1982 r. (poz. 122). 

ZASADY REWALORYZACJI PREMIOWYCH BONOW 
OSZCZ~DNOSCIOWYCH POWSZECHNEJ KASY OSZCZ~DNOSCI 

1. Dodatkowe losowanie premii pieniElznych, zwiClzane 
z rewaloryzacjCl premiowych bon6w oszcz~dnoscio

wych Powszechnej Kasy Oszcz~dnosci, zostanie prze
prowadzone publicznie i komisyjnie w dniach 11 i 18 
sierpnia 1982 r. 

2. W losowaniu wezmCl udzial wszystkie bony dotych
czas nie wylosowane. 

3. W losowaniu zostanie wylosowanych dla kazdej 
emisji 16.450 premii pieni~znych w kwocie 11.000 zl, 
w kt6rej miesci si~ r6wniez wartosc nominalna wy
losowanego bonu, na og6lnCl kwot~ 180.950.000 zl. 

4. Premia wylosowana na bon 0 wartosci stanowiClcej 
cz~sc podstawowej wartosci nominalnej podlega wy
placie w odpowiedniej cze:sci. 

5. Warunkiem dokonania rewaloryzacji premiowych bo
n6w oszcze:dnosciowych be:dzie przedstawienie w ban
ku bonu wylosowanego w dodatkowym losowaniu. 

6. Bon, na kt6ry zostanie. wylosowana premia, ~dzie 
podlegal umorzeniu, a za wartosc nominalnCl bonu be:~ 
dzie wyplacana got6wka. 

1. Wyplata wylosowanych premii bEldzie dokonywana 
w bonach rewaloryzacyjnych, kt6re bEldCl wydawane 
przez banki w okresie od dnia 1 wrzesnia 1982 r. do 
konca 1983 r. 

8. Narodowy Bank Polski wstrzymuje sprzedaz bon6w 
w dniach dodatkowego losowania, tj. 11 i 18 sierpnia 
1982 r., i w ciClgu 8 dni po dniach tego losowania. 
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ZARZJ\DZENIE PREZESA URZ~DU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 3 czerwca 1982 r. 

w sprawle plerwszeostwa z wystawy pn. "PIClta MIEldzynarodowa KonferencJa Naukowo-Badawcza -
Mlkronlka 82". 

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 18 ustawy z dnia 
19 pazdziernika 1912 r. 0 wynalazczosci (Dz. U; Nr 43, 
pOZ. 212), art. 18 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. 0 zna
kach towarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 13) i § 11 rozpo
rZCldzenia Rady Ministrow z dnia 29 stycznia, 1963 r. w 

sprawie ochrony wzor6w zdobniczych (Dz. U. Nr 8, 
poz. 45) zarzCldza si~, co nastElPuje: 

<§ 1. 1. Wystawienie wynalazku lub wzoruuzytko
wego na wystawie pn. "PiClta MiEldzynarodowa Konfe-

~,i 



Monitor Polski Nr 15 

rencja Naukowo-Badawcza - Mikronika 82"; odbywajil
cej si~ od dnia ? czerwca do dnia 9 ' czerwca 1962 r. Vi 
Warszawiew Polsce, daje prawo do uzyskania w Ur~
dzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwa
nym dalej "Urz~dem Patentowym", patentu na wynalazek 
lub prawa ochronn~o na wzor uzytkowy - z pierw
szeIistwem wed lug daty ich wystawienia n.. tej imprezie 
w wyzej wymienionym okresie. 

2. Wystawienie wzoru zdobniczego na imprezie okre
slonej w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urz~dzie 
PaientoWym rejestracji wzoru zdobnic2ego z pierwszeIi
stwem wedlug daty jego wystawienia. 

3. Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wy
stawioriym na imprezie okreslonej w ust. 1 daje prawo 
do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierw
szeIistwem wedlug daty wystawienia towaru. 

§ 2. 1. Przyznanie pierwszeIistwa w wypadkach, 0 

ktorych mowa w § 1 ust. 1, nast~puje z zarnowaniem 
warunkow okreslonych w § 13 zarzll~zenia Prezesa Urz~-
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du Patent owego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 
21 grudnia 1972 r. w sprawie ochrony wynalazkow i wzo
row uzytkowych (Monitor Polski z 1973 'r. Nr 1, poz. 4) 
oraz w § 2 ust. 2 zal'lcznika do tego zarz'ldzenia. 

2. Przyznanie pierwszeIistwa w wypadkach, 0 kto
rych mowa w § 1 ust. 2 i 3, nast~puje z zachowariiem 
warunkow okreslonych w rozporz'ldzeniu Prezesa Rady 
Ministrow z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeIi
stwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji 
wzoru uzytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towa
rowego w przypadkach wystawienia wynalazku i WZOfU 

na wystawie publicznej w Polsce lub za granic'l alba za
mieszczenia 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. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem oglo
szenia. 

Prezes Urz~du Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej·. J. Szomallski 

Do Abonent6w 

Administracja \Vydawnictw Ur~du Rady Ministrow uprZE!jmie informuje, ze 
jest jeszcze do nabycia 

SKOROWIDZ PRZEPISc)W PRAWNYCH 
oglo8zonych w Dzlennlku Ustaw .1 Monlt.one PoJ8klm w latach 1918--1980. 

Instytucje i osoby fizyczne, kt6re chcialyby zakupie to wydawnictwo, mog,! 
dokonac wplaty w wysokosci 200.- zl -za 1 egzemplarz na konto Admtnl
macjl Wydawnlctw Urz~u Rady M1n18tr6w w Narodowym Banku Polsklm, 
Oddzlal IV Mlejskt War8zawa, Nr 1049-3157-222 (przelewem bankowym lub 
przekazem pocztowym). 

Administracja Wydawnictw prosi 0 podanie na odcinku wplaty czytelnie 
nazwiska zamawiaj'lcego lub nazwy instytucji (bez skr6tow), dokladnego 
adresu pod ktorym ma bye dokonana wysylka (ulica: nr domu, nr skrytki 
pocztowej, nr kodu i niiejscowosci), oraz liczby egzemplarzy skorowidza. 

Rachunkow nie wystawia si~. 

Otrzymana wplata b~dzie traktowana jako--zam6wienie. wobec czego nie na
lezy skladae osobnych zam6wieIi i zawiadomien 0 dokonaniu wplaty. 
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