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Załącznik do zarządzenia Prezesa Naro
dowego Banku Polskiego z dnia 29 sty
cznia 1990 r. (poz. 35) 

WZÓR BANKNOTU NOMINALNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ 

Papier - Cechy graficzne Numeracja 
I---,--~ Kolory f--------------,---------------'+---,--....,..----I 
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strona przednia 

Siatka giloszowa o przecinających się 
liniach koloru niebieskiego, piaskowe· 
go i zielonego o wzorach geometrycz
nych. U góry na giloszowym tle napis 
" POLSKA RZECZPOSPOLITA LU · 
DOWA" w kolorze granatowym. 
W prawej części banknotu popiersie 
Stanisława Moniuszki w kolorze gra
natowym, z prawej strony głowy napis 
"STANISŁAW MONIUSZKO" w kolo
rze granatowym. W środkowej części 
banknotu na tle linii giloszowych licz
ba 1 00000 w kolorze granatowym. 
Poniżej napisy: " STO TYSIĘCY ZŁO
TYCH", " WARSZAWA, 1 LUTEGO 
1990 r." w kolorze granatowym. Pod 
napisem na tle niebiesko-piaskowej 
rozety wizerunek orła ustalony dla go
dła PRL w kolorze granatowym. Z le
wej strony wizerunku orła napis i pod 
pis " PREZES NARODOWEGO BAN 
KU POLSKIEGO", z prawej "GŁÓW
NY SKARBNIK NARODOWEGO BA
NKU POLSKIEGO". W lewym górnym 
rogu oznaczenie serii i numeru w kolo
rze czerwonym, pod wizerunkiem orła 
oznaczenie serii i numeru w kolorze 
wiśniowym . Z lewej strony banknotu 
znak wodny: wizerunek orła. W lewym 
dolnym rogu liczba 100000 w kolorze 
granatowym, nad nią zdobnik w kolo
rze zielonym. 

strona odwrotna 

Rysunek Teatru Wielkiego w Warsza· 
wie w kolorze granatowym na tle siatki 
giloszowej z linii koloru niebieskiego, 
zielonego i piaskowego. Nad rysun 
kiem Teatru na giloszowym tle napis 
" NARODOWY BANK POLSKI" w ko
lorze granatowym. Poniżej w lewej 
górnej części napis " WARSZAWA TE
ATR WIELKI" . W środkowej części 
banknotu klauzula " BANKNOTY EMI
TOWAN E PRZEZ NARODOWY BAN K 
POLSKI SĄ PRAWNYM SRODKIEM 
PŁATNICZYM W POLSCE". W lewym 
dolnym rogu liczba 100000 w kolorze 
zielono-granatowym, obok napis 
" STO TYSIĘCY ZŁOTYCH" w kolorze 
granatowym. W prawym górnym rogu 
liczba 100000 oraz zdobnik w kolorze 
granatowym. Poniżej znak wodny: wi
zerunek orła . W prawym dolnym rogu 
inicjały: " NBP". 
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Rozmieszczenie 

litery serii i cyfry nu
meru w układzie po· 
ziomym w lewym gór
nym rogu nad znakiem 
wodnym. druga nu· 
meracja w częśc i środo 

kowej banknotu pod 
wizerunkiem orła . 

ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 25 stycznia 1990 r. 

w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. 

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 82 ustawy z dnia 19 
października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1984 r. Nr 33, 
poz. 177 oraz z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33, poz. 181). art. 
12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. 
o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17). w związku 
z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 
1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, 
poz. 45) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego: 

1) w Poznaniu w Polsce: 
a) na Targach Krajowych "Wiosna-90", odbywających 

się w okresie od dnia 13 marca do dnia 16 marca 
1990 r., 

b) na imprezie pn . "Intosystem" - Międzynarodowe 
Targi Elektroniki, Telekomunikacji i Techniki Kom
puterowej, odbywającej się w okresie od dnia 
8 kwietnia do dnia 12 kwietnia 1990 r., 

c) na imprezie pn. "Saimed" - Międzynarodowy Salon 
Medyczny, odbywającej się w okresie od dnia 24 
kwietnia do dnia 28 kwietnia 1990 r., 

d) na imprezie pn. "Intermasz" - Międzynarodowy 

Salon Maszyn Włókienniczych , Odzieżowych i Obu
wniczych, odbywającej się w okresie od dnia 24 
kwietnia do dnia 28 kwietnia 1990 r., 

e) na imprezie pn . "Polskie Meble" - Proeksportowa 
Wystawa Polskich Mebli, odbywającej się w okresie 
od dnia 2 maja do dnia 7 maja 1990 r., 

t) na imprezie pn. "Drema" - Międzynarodowy Salon 
Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna, odbywającej 
się w okresie od dnia 4 maja do dnia 8 maja 1990 r. , 

g) na ,,62 Międzynarodowych Targach Poznańskich" , 
odbywających się w okresie od dnia 1 O czerwca do 
dnia 17 czerwca 1990 r., 

h) na Targach Krąjowych "Jesień-90", odbywającej się 
w okresie od dnia 4 września do dnia 7 września 
1990 r., 

i) na imprezie pn . "Polagra" - Międzynarodowe Targi 
Rolno- Przemysłowe, odbywającej się w okresie od 
dnia 4 października do dnia 9 października 1990 r. , 

D na imprezie pn . "Kooperacja" - Międzynarodowe 
Targi Drobnego Przemysłu i Rzemiosła, odbywającej 
się w okresie od dnia 23 października do dnia 26 
października 1990 r., 

k) na imprezie pn. "Poleko" - Międzynarodowa Wy
stawa Ekologiczna, odbywającej się w okresie od 
dnia 21 listopada do dnia 24 listopada 1990 r., 

I) na imprezie pn . "Interart" - Międzynarodowe Targi 
Sztuki, odbywającej się w okresie od dnia 25 .lis
topada do dnia 2 grudnia 1990 r., 
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2) w Łodzi w Polsce - na imprezie pn. "I nterfashion" 
- Międzynarodowe Targi Odzieży, Tkanin, Dziewiarst
wa i Wyrobów Skórzanych, odbywającej się w okresie 
od dnia 11 czerwca do dnia 17 czerwca 1990 r., 

daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Rzeczypo
spolitej Polskiej; zwanym dalej " Urzędem Patentowym", 
patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór 
użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wystawienia 
na tych imprezach w wymienionych wyżej okresach. 

2. Wystawienie wzoru zdobniczego na imprezach okre
ślonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie 
Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeńst
wem według daty jego wystawienia. 

3. Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wy
stawionym na imprezach 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 warunków 
określonych w § 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Paten 
towego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lis
topada 1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów 

użytkowych (Monitor Polski Nr 26, poz. 179) oraz w § 2 ust. 
2 zalącznika do tego zarządzenia . 

2. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których 
mowa w § 1 ust. '2, następuje z zachowaniem warunków 
określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzys
kania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użyt
kowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przy
padkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie pub
licznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku 
towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie 
(Dz. U. Nr 23, poz. 133, z 1972 r. Nr 54, poz. 351 i z 1985 r. 
Nr 33, poz. 147). 

3. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których 
mowa w § 1 ust. 3, następuje z zachowaniem warunków 
określonych w § 11 i 12 zarządzenia Prezesa Urzędu Paten
towego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 czerw
ca 1985 r. w sprawie ochrony znaków towarowych (Monitor 
Polski Nr 18, poz. 143 i z 1988 r. Nr 17, poz. 144) . 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: 
W. Kotarba 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 29 stycznia 1990 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości odpłatności za czynności rzeczników patentowych oraz trybu 
regulowania należności z tego tytułu . 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 r. 
o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 14, poz. 86) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W taryfie opłat za czynności rzeczników paten
towych, stanowiącej załącznik do zarządzenia Prezesa Urzę
du Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 
31 grudnia 1968 r. w sprawie wysokości odpłatności za 
czynności rzeczników patentowych oraz trybu regulowania 
należności z tego tytułu (Monitor Polski z 1969 r. Nr 2, poz. 
18, z 1972 r. Nr 11, poz. 82, z 1982 r. Nr 12, poz. 91 i z 1989 r. 
Nr 20, poz. 143). stawki opłat za czynności rzeczników 
patentowych podwyższa się o 11 5%. 

§ 2. 1. Stawki opłat za czynności rzeczników paten
towych, ustalone z uwzględnieniem przepisu § 1, ulegają 
zmianie o procent wzrostu najniższego wynagrodzenia, 
ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zaok
rąglony do 5% w górę. 

2. Stawki opiat. o których mowa w ust. 1, oblicza się 
biorąc za podstawę wysokość najniższego wynagrodzenia 
obowiązującego w dacie zlecenia czynności rzecznikowi 
patentowemu . 

3. Stawki opłat obliczone zgodnie z zasadami okreś
lonymi w ust. 1 i 2 zaokrągla się do 100 zł w górę . 

§ 3. Przepisy zarządzenia stosuje się do opłat za czynności 
rzeczników patentowych zlecone po dniu jego wejścia 

w życie . 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia . 

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej : 
W. Kotarba 

Reklamacja z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 
69/71 , 00-979 Warszawa, P-1 , niezwłocznie po otrzymaniu następnego kołejnego numeru. 
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