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§ 4. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 2 marca 1988 r. w sprawie opłat za 
wpisanie do rejestru środka farmaceutycznego lub artykułu 
sanitarnego produkowanego za granicą (Monitor Polski Nr 
12, poz. 107 i z 1990 L Nr 47, poz. 359) . 

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

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: A. Wojtyła 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 14 kwietnia 1993 r. 

w sprawie opłat za wydanie koncesji na wytwarzanie środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych. 

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 10 października 
1991 L o środkach farmaceutycznych, materiałach medycz
nych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym 
(Dz. U. Nr 105, poz. 452 i z 1993 r. Nr 16, poz. 68) zarządza 
się, co następuje : 

§ 1. 1. Opłata za wydanie koncesji na wytwarzanie 
środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych wy
nosi, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3- 30 mln zł . 

2. Opłata za wydanie koncesj i na wytwarzan ie środków 
farmaceutycznych wyłącznie w zakresie preparatów galeno
wych lub ziołowych wynosi 10 mln zł . 

3. Opłata za wydanie koncesji na wytwarzanie środków 
farmaceutycznych lub materiałów medycznych w przypadku 
posiadania koncesji na wytwarzanie środków farmaceutycz 
nych wyłącznie w zakresie preparatów galenowych lub 
ziołowych wynosi 20 mln zł. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dn i od 
dnia ogłoszenia . 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: A. Wojtyła 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 20 kwietnia 1993 r. 

vv sprawie pierwszeństwa z międzynarodowych targów organizowanych przez "SAWO LTD" w Bydgoszczy. 

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 82 ustawy z dnia 19 
października 1972 L o wynalazczości (Dz. U. z 1993 L Nr 26, 
poz. 117), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dn ia 31 stycznia 
1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, z 1989 r. 
Nr 35, poz. 192 i z 1993 L Nr 10, poz. 46) w związku z § 11 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 L 

W sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 
45) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego 
w Bydgoszczy w Polsce: 

1) na II Międzynarodowych Targach Artykułów i Urządzeń 
dla Gastronomii, Handlu Spożywczego, Przetwórstwa 
Spożywczego i Hotelarstwa " POLGASTRO'93", od 
bywających się w okresie od dnia 9 maja do dnia 12 maja 
1993 r., 

2) na I Targach Wynalazczości i Nowoczesnej Techniki, 
odbywających się w okresie od dnia 2 czerwca do dnia 
6 czerwca 1993 L, 

3) na V Międzynarodowych Targach Środków Ochrony 
Pracy i Ratownictwa "SAWO'93", odbywających się 
w okresie od dnia 21 września do dnia 24 września 
1993 L, 

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 tej imprezie w wymienionym wyżej okresie. 

2. Wystawienie wzoru zdobnićzego na imprezie okreś
lonej w ust. 1 daje prawo do uzyskan ia w Urzędzie Paten
towym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem 
według daty jego wystawienia. 

3. Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wy
stawionym na imprezie określonej w ust. 1 daje prawo do 
uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem 
według daty wystawienia towaru . 

§ 2. 1. Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, 
o których mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowaniem 
warunków określonych w § 15 zarządzenia Prezesa Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 
1993 L W sprawie ochrony wynalazków i wzorów użyt
kowych (Monitor Polski Nr 18, poz. 179) oraz w § 1 ust. 
2 załącznika do tego zarządzenia . 

2. Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, 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 przypadkach, o których 
mowa w § 1 ust. 3, następuje z zachowaniem warunków 
określonych w § 12 i 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Paten 
towego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 wrześn ia 1992 L 
W sprawie ochrony znaków towarowych (Monitor Polski Nr 
32, poz. 217) . 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej : 
W. Kotarba 
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