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średniego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, z wy
jątkiem obrotu dotyczącego transakcji terminowych, obrotu 
i rozrachunków między osobami fizycznymi, obrotu dokony
wanego w ramach działalności gospodarczej polegającej na 
kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz na pośredni
ctwie w kupnie i sprzedaży tych wartości. 

§ 4. W obrocie dewizowym, rozrachunkach i rozlicze
niach między klientami i bankiem stosuje się ustalone w zło
tych przez ten bank, zgodnie z zasadami określonymi w § 3, 
kursy walut obcych, wartości dewizowych wyrażonych 
w walutach obcych oraz jednostek rozrachunkowych, obo
wiązujące w dniu przyjęcia dyspozycji przez bank realizujący 
obrót dewizowy, rozrachunek bądź rozliczenie, chyba że 
z umowy między tymi podmiotami wynika inny termin. 

§ 5. W sprawozdawczości i statystyce dziennej ze sta
nów i obrotów w walutach obcych, wartościach dewizo-
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wych wyrażonych w walutach obcych oraz jednostkach 
rozrachunkowych, a także dla ustalenia w walucie polskiej 
równowartości należności i zobowiązań wyrażonych w wa
lutach obcych, wartościach dewizowych wyrażonych w wa
lutach obcych oraz jednostkach rozrachunkowych stosuje 
się kursy średnie, ogłaszane przez Narodowy Bank Polski. 

§ 6. Banki ogłaszają kursy w złotych walut obcych, 
wartości dewizowych wyrażonych w walutach obcych oraz 
jednostkach rozrachunkowych, stosowane w obrocie dewi
zowym, rozrachunkach i rozliczeniach z klientami. 

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

Prezes Narodowego Banku Polskiego: p.o. A. Topiński 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 5 grudnia 1991 r. 

w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie. 

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 i z 1989 r. Nr 35, 
poz. 192), 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 
w Łodzi w Polsce: 

1) na imprezie pn. "lnrertelecom'92" - Międzynarodowe 
Targi Łączności, odbywającej się w okresie od dnia 26 
marca do dnia 29 marca 1992 r., 

2) na imprezie pn. "lnterglass'92" - Międzynarodowe 
Targi Szkła i Ceramiki, odbywającej się w okresie od dnia 
9 kwietnia do dnia 11 kwietnia 1992 r., 

3) na imprezie pn. "lnterchristiana'92" - Międzynarodo
we Targi Dewocjonaliów, odbywającej się w okresie od 
dnia 29 kwietnia do dnia 2 maja 1992 r., 

4) na imprezie pn . "lnterfashion'92" - Międzynarodowe 
Targi Odzieży, Tkanin, Dziewiarstwa i Wyrobów Skórza
nych, odbywającej się w okresie od dnia 16 czerwca do 
dnia 21 czerwca 1992 r., 

5) na imprezie pn. "lnterschool'92" - Międzynarodowe 
Targi Szkolne, odbywającej się w okresie od dnia 27 
sierpnia do dnia 30 sierpnia 1992 r., 

6) na imprezie pn. "lntertoy'92" - Międzynarodowe Targi 
Zabawek, odbywającej się w okresie od dnia 8 paździer
nika do dnia 11 października 1992 r., 

7) na imprezie pn. "Pet Fair'92" - II Międzynarodowe 
Targi Zoologiczno-Wędkarskie, odbywającej się w okre
sie od dnia 22 października do dnia 25 października 
1992 r., 

8) na imprezie pn. "lnterflower'92" - Międzynarodowe 
Targi Kwiatów, odbywającej się od dnia 12 listopada do 
dnia 15 listopada 1992 r., . 

9) na imprezie pn. "lnterflat'92" - Międzynarodowe Targi 
Wyposażenia Mieszkań, odbywającej się od dnia 26 
listopada do dnia 29 listopada 1992 r., 

1 O) na imprezie pn. "lntermarket'92" - Łódzkie Targi Kon
sumpcyjne, odbywającej się od dnia 1 O grudnia do dnia 
13 grudnia 1992 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 zna'ku 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 załącznika 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 
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(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, z 1988 r. Nr 17, poz. 144 i z 1990 r. Nr 
44, poz. 346). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej : 
W. Kotarba 
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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW RADIA I TELEWIZJI 
"POLSKIE RADIO I TELEWIZJA" 

z dnia 27 grudnia 1991 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych~ 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 
1960 r. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie 
Radio i Telewizja" (Dz. U. Nr 54, poz. 307 i z 1984 r. Nr 54, 
poz. 275) zarządza się, co następuje: , 

§ 1. W zarządzeniu Przewodniczącego Komitetu do 
Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 31 
października 1985 r. w sprawie opłat za używanie odbior
ników radiofonicznych i telewizyjnych (Monitor Polski Nr 
41, poz. 264, z 1986 r. Nr 35, poz. 276, z 1988 r. Nr 4, poz. 41 
i Nr 33, poz. 302, z 1989 r. Nr 32, poz. 257 i Nr 43, poz. 349, 
z 1990 r. Nr 11, poz. 89 i Nr 25 poz. 196 oraz z 1991 r. Nr 11, 

poz. 80 i Nr 21, poz. 151) w § 1 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują 
brzmienie: 
,,1) za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnegp 

i radiofonicznego - 52.000 zł za okres dwumiesięcz
ny, 

2) za używanie odbiornika radiófonicznego -1 0.000 zł za 
okres dwumiesięczny" . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1992 r. 

Przewodniczący Komitetu do Spraw Radia i Telewizji 
"Polskie Radio i Telewizja": J. Zaorski 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLlWOSCI 

z dnia 13 grudnia 1991 r. 

w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Ministra Sprawiedliwości. 

1. Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. z 1989 r. Nr 40, poz. 
221) ogłasza się wykaz obowiązków sprawozdawczych 
ustalonych przez Ministra Sprawiedliwości, zwany dalej 
"wykazem", stanowiący załącznik do obwieszczenia. 

2. Podane w wykazie formy i terminy przekazywania 
danych statystycznych określa szczegółowo zarządzenie nr 

56 Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1991 r. 
w sprawie obowiązków sprawozdawczych (Dz. Urz. Min. 
Spraw. Nr 7, poz. 35) . 

3. Obowiązki sprawozdawcze określone w wykazie do
tyczą również sprawozdawczości za rok 1991. 

Minister Sprawiedliwości: p.o. A. Marcinkowski 

Załącznik do obwieszczenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 
1991 r. (poz. 331) 

WYKAZ. OBOWIĄZKOW SPRAWOZDAWCZYCH USTALONYCH PRZEZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

Symbol Jednostka 
Termin przekazania 

sprawozdań 
Tytuł formularza formularza sprawozdawcza do Ministerstwa 

Sprawiedliwości 

1 2 3 4 

Sprawozdanie w sprawach cywilnych MS-S1 sąd rejonowyl), 
sąd wojewódzki, 6 stycznia 
sąd apelacyjny 6 lipca 




