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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 23 stycznia 1991 r. 

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 100.000 zł, 200.000 zł, 500.000 zł 
i 1.000.000 zł. 

Na podstawie art, 9 ust. 1 ustaw,y z dnia 31 stycznia 
1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 22 
i Nr 74, poz. 439) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór, stop, próbę i wagę monetnominal
nej wartości 1 OO.OOO·zł, 200.000 zł, 500.000 zł i 1 .000.000 zł, 
określone w załączniku do zarządzenia . 

§ 2. Termin wprowadzenia monet do obięgu ustala się 
na dzień wejścia w życie zarządzenia . 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: W. Baka 

Załącznik do zarządzenia Prezesa Naro
dowego Banku Polskiego z dnia 23 sty
cznia 1991 r. (poz. 32) 

WZOR, STÓP, PROBA I WAGA MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ, 200.000 ZŁ, 500.000 ZŁ 11 .000.000 ZŁ 

Cechy graficzne 
Waga 

Wartość Brzeg Średnica 
strony główne wszystkich zł (otok) w wmm Stop, próba 

monet strony odwrotne gramach 

Tadeusz Kościuszko na koniu, 100.000 ząbkowany 31 ,1 39,0 999/ 1000 Ag 
u góry półkolem napis T A- 200.000 " 155,5 65,0 999/ 1000 Ag 
DEUSZ KOŚCIUSZKO 200.000 " 31,1 32,0 999/ 1000 Au 

Wizerunek orła ustalony dla 500.000 " 62,2 39,0 999/ 1000 Au 
godła RP, po bokach orła 1.000.000 

" 373,2 65,0 999/ 1000 Au 
oznaczenie roku emisji' 1 990, Pomnik Fryderyka Chopina 100.000 ząbkowany 31 ,1 39,0 999/ 1000 Ag 
pod orłem oznaczenie cyfrowe w Parku Łazienkowskim, u gó- 200.000 " 155,5 65,0 999/ 1000 Ag 
nominału ZŁ .. ... ... ZŁ, w otoku ry półkolem napis FRYDERYK 200.000 " 31,1 32,0 999/ 1000 Au 
napis RZECZPOS PO LITA CHOPIN 500.000 " · 62,2 39,0 999/ 1 000' Au 
POLSKA 1.000.000 

" 
373,2 65,0 999/ 1000 Au 

Popiersie Józefa Piłsudskiego, 100.000 ząbkowany 31 ,1 39,0 999/ 1000 Ag 
po bokach napis MARSZAŁEK 200.000 

" 
155,5 65,0 999/ 1000 Ag 

PIŁSUDSKI 200.000 " 31 ,1 32,0 999/ 1000 Au 
500.000 

" 
62,2 39,0 999/ 1000 Au 

1.000.000 " 373,2 65,0 999/ 1000 Au 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 1 lutego 1991 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 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 użytkC?wego: 
1) w Poznaniu w Polsce: 

a) na Targach Konsumpcyjnych "Wiosna - 91 ", od
bywających się w okresie od dnia 12 marca do dnia 
15 marca 1991 r., 

b) na imprezie pn. "Infosystem" - Międzynarodowe 
Targi Elektroniki, Telekomunikacji i Techniki Kom
puterowej, odbywającej się w okresie od dnia 16 
kwietnia do dnia 20 kwietnia 1991 r., 

c) na imprezie pn. "Poligrafia" - Międzynarodowa 
Ekspozycja Maszyn Poligraficznych, odbywającej się 
w okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 20 kwietnia 
1991 r., 

d) na imprezie pn. " Polskie Meble" - Proeksportowa 
Wystawa Polskich Mebli, odbywającej się w okresie 
od dnia 2 maja do dnia 6 maja 1991 r., 

e) na 63 Międzynarodowych Targach Poznańskich , 
odbywających się w okresie od dnia 9 czerwca do 
dnia 16 czerwca 1991 r., 

f) na Targach Konsumpcyjnych "Jesień - 9.1 ", od
bywających się w okresie pc! dnia 3 września do dnia 
6 września 1991 r., '.' 

g) na imprezie pn. "Polagra" - Międzynarodowe Targi 
Rolno- Przemysłowe, odbywającej się w okresie od 
dnia 3 października do dnia 8 października 1991 r., 

... 
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h) na imprezie pn. "Tour Salon" - Międzynarodowy 

Salon Turystyczny, odbywającej się w okresie od 
dnia 3 października do dnia 8 października 1991 r. , 

i) na imprezie pn. "Taropak" - Międzynarodowy Sac 
lon Techniki Pakowania i Magazynowania, odbywa

, jącej się w okresie od dnia 3 października do dnia 
8 października 1991 r., 

i) na imprezie pn. " Kooperacja" - Międzynarodowe 

Targi Drobnego Przemysłu i Rzemiosła, odbywającej 
się w okresie od dnia 22 października do dnia 25 
października 1991 ., 

k) na imprezie pn. " Poleko" - Międzynarodowe Targi 
Ekologiczne, odbywającej się: w okresie od dnia 19 
listopada do dnia 22 listopada 1991 r., 

I) na imprezie pn. "Interart" - Międzynarodowe Targi 
Sztuki, odbywającej się w okresie od dnia 28 lis
topada do dnia 2 grudnia 1991 r., 

2) w Katowicach w Polsce - na imprezie pn. "SIMMEX" 
- Międzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki i Me
talurgii, odbywającej się w okresie od dnia 14 września 
do dnia 18 września 1991 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. 
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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 
określ ~>nych w § 13 zarządzenia Pre~esa l) r;zędu, Paten
towego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dńia 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 wypa'dkach, 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 Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 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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OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 28 stycznia 1991 r. 

w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych w zakresie badań statystycznych prowadzonych przez 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. 

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

2. Podane w wykazie formy i terminy przekazywania 
danych statystycznych oraz podmioty zobowiązane określa 
szczegółowo zarządzenie nr 125 Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 31 grudnia 1990 r. w sprawie obowiązków 
sprawozdawczych w zakresie badań statystycznych prowa
dzonych przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. Urz. 
MPiPS z 1991 r. Nr 1, poz. 1) . 

Ol • 

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, wzory for
mularzy i instrukcje dotyczące sposobu wykonania obowiąz
ków sprawozdawczych są przekazywane podmiotom zobo
wiązanym przez komórki Ministerstwa Pracy i Polityki Soc
jalnej, które udzielają informacji w tym zakresie. 

4. Podane w wykazie terminy wykonania obowiązku 
sprawozdawczego oznaczają: 

1) bez określenia roku, że obowiązek jest wykonywany 
w każdym roku do wskazanego terminu, 

2) w dniach roboczych lub kalendarzowych, że obowiązek 
jest wykonywany do określonego terminu po okresie 
sprawozdawczym. 

Minister Pracy i Polityki SOCjalnej: w z. J . Szretef 

-




