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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU , PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

, z clnia-9 pażclziernika 1984 r. 

w sprawie pierwszeństwa z MiędzYnarodowych Targó\v "Jnterwelding" organizowanych w Katowicach. 

Na podstawie art. 24 usi. 2 i ar t. '82 ustawy z dnia 
18 października 1972 r. o wynalazczości · (Dz. U. ~ 1984 r. 
Nr 33, poz. 177), art.,' 18 ustaw y 'z dnia 28 marca 1963 r. o 
makach towarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 73) , i § 11/ rozpo
rZlłdzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w 
.prawie ochrony wzorów zdobniczych , (Oz, U. Nr 8, 
poz. 45) zarządza się, co następuje : 

§ 2. I. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, 
o których ' mowa w § 1 ust. 't, nclst~puje z zach~aniem 
war unków określonych w' § 13 zarządzenia Prezesa Urzędu 
Patentowego Polskiej Rzeczypuspolite'j Ludowej z dnia 
21 grudnia 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzo
rów użytkó;Vych (Monitor Polski z 1973 r. Nr I, poz. 4) 
oraz w § 2 ' ust. 2 za lącznika do tego zarządzenia. 

ł L , 1. Wystawienie wynalazku lub wzoru użytko

wego na Międzynarodowych Targach i Sympo'zjum z za
kresu spawalnictwa ,:Interwelding"; odbywających się w 
19ł,ł4 r. w Katowicach w Polsc;e. daje prawo do uzyskania 
'W Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludo · 
wej. zwanym dalej "Urzędem Patentowym", patentu na 
wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy z 
pierwszeństwem według daty ich wystawienia na tych 
targach w wy,mienionymwyżej czasie. 

2. P~yznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których 
mowa w § , 1 ust. 2 i 3, nasiE~ puje z zachowaniem , warun
ków określonych w rozporządz~niu Prezesa Rady Mi,ni
strów z dnia 22 maja . "1963 r. w sprawie pierwszeństwa 
do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru 
użytkowego, wzoru zdobniczego lub maku towarowego w 
przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie 
publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia 
znaku towarowego na tow.arze wystawionym na takiej ' 
wystawie (Dz. U. Nr 23, poz. 133 i z 1972 r. Nr 54, 2. Wystawienie wZQru zdobniczego na targach okre· 

'Ionych w ust . .1 daje prawo do uzys~a riia w Urzędzie 
Patentowym rejestracji ,wzoru zdobniczego z pierwszeń-

poz. 351). \ 

.twem według daty jego wystawienia. ' § 3. Zarządzenie wchodzi w źycie z dniem podpisania. 
3. Zamieszczenie znaku towarowego na lowarze wy

Itawionym na targach dkreślonych w ust. 1 daje ,praw() 
do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszer'l- Prezes' Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej 

LudoweJ: J. Szamańskf Itwem według ' daty wystawienia towaru . ' 

\ , 

Oplata la prenUllleratę Mo~itora Polsklló;gą wynosi rOl'znie800.- zł. półrocznie 500.- zł. . 
PrenuUlerat~ '!la rok nast~pny (roczną lub , półrocllląl prly JllluJe m~ do dOla 31 pen
dzieroika. Prenumeratę można. zglasLa'c za I pÓlroCle bieŻjłcego roku do dDl4 
31 marca. La llpó!rone bądź za cały bieżący rok - do dnia 30 wrz .. śnia. (Jo abo
nentów. którzy OpłdCą prenumeratę' po tych ' terml!lach. wysylka prerwslych nume
rów dokonana zostanie ż opóźnieniem. a ponildto zostaną polic'zone kOSlty prze
syłki. Oplata za prenumeratę powinna byĆ dok onana. prlelewem lub tr 'lyodcinkowym 
przekazem pocztowym nd konto Wydziału i\dminl~lracji Wydclwnicl",1 Urzędu Rcldy Mini
strów w 'Narodowym Banku Polskim. IV Oddział Miejski. WarSldwa. Dr , 11149-3,157-22,2. 
Ractlunków za prenumeratę nie wy~tawia się Na odcrnku , wpłaty nale7y pUCldĆ 
dokładną nazwę instytucji (bei skrótówl. dokladny adres L numerem kodu POClto~ 

wego oraz liczbę za ~' awiaDych egzeinplarzy Monitora ' Polsk iego, 

Pojedyncze egzempiarze Monito/a Polskiego mowa , nabywat: ,.w -punk lach spr tedaty 
/ w WarszaWie: Wydawnictwa ' Akcydensowe - aL l ArmII Wojskd Polskiego 2/4. 

, PtJ~sz~c:h~y Dom Ksiązki .. Uniwersus" - : uLBelwederska 2012/. , Ksic:garnia ."Domu 
KSlązkl' lID. Stelan<l Zervmsklego - al Gen $wlerC"lE'wsklf'qo łl'l t ll:j, w Urzędd(b 
Woi.ewódzkicb: "\iI Bi a lej Podlask iej. Bialymstok li, Bie lsk u · Bldłej. Bydyoszczy , Clecha
nowie. Częstochowie , Gdallsk U. Gorzowie Wietkopolsk '01 , Jeleniej Gór le , Kielca,n. 
Lesznie. Opolu, Ostl olęce.Piotrkowie Try bunaisk im Plucku , (JoznanlU, Prlemy-;Iu. 
Radomiu. Rzeszowie. Sieradzu. Skierniewicach, Su walk dch. T arnobr ~egu, TarnowIe,· 

' ,\I\t ałbrzychu. Włocławku. Wrocławiu. Zielonej Górze, w Unędlie Mias[a Krakowa 
l Łodzi oraz w sądiłcb: w Białymstoku. Bielsku·Bialej. BydgoSlCZY, BytOIIIlU, Cieslyme, 
Częstochowie. Elblągu. Gdańsku. Gdyni. Gliwicach , Gorzowie Wielkopolskim, JeleDlej 
Górze. Kaliszu, Kalowkach. Kielcach. Koninie. Koszalinie, Krakowie. Legnicy , Luhlinie, 
Łodii. Nówym Sączu . Olsztynie. Opolu. Osll owie Wielkopolskim. Plocku. POlnanlU, 
Radomiu. Rzeszowie. Sieradzu. Słupsku Szczecin.ie. Tarnobrzegu' z sied1ibą w Sando
mierzu. Tarnowi'e. Toruniu. WalbTlvchJJ l siedzibą w Swidnicy. Wrocławiu. Zamościu 
,.~, -- i ' Zielonej Górże. ' 

Reklamacje z pÓwodu. nledoręrzenla poszczególnych numerów zgłaszał' nlłleiy n. · 
piśmie do Wydziału Administracji Wydawnictw Urtędu Rady Ministrów lul. Powsiń-, 
ska I 69nt. 00-979 Warszawa. skrytka pocztówa 81) po otriymaniu następnego kolel-

nego numeru. 

Redakcj'a: Urząd Rady Minislrów -- Bluró Prawne. Warszawa. Al , Ujaldowskie 1/3. 
Administracja: Wydział Administracji Wydawnictw, Urzędu Rady Ministrów. uL Po
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Tłeczóno z 'polecenia Prezesa R4dy ,Minlstrów 
w Zakladach Gralicznych .. Tamka". Zakład nr , 1. Warszawa. ul. Tamka 3. 

Zam. 087.1-1300-84. ,- Cena 16,00 zł 
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