
Monitor Polski Nr 27 395 - Poz. 288 i 289 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

2. Iwanciw Emilian s. Juliana, 

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiąz
ków wynikających z pracy zawodowej 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

3. Kotwas Czesław s. Jana, 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciw
pożarowej 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU 
ODRODZENIA POLSKI 

4. Derlukiewicz Piotr s. Jakuba, 5. Galicki Konstanty s. 
Kazimierza, 6. Krzywulski Andrzej s. Michała, 7. Łobocki Jan 
s. Wincentego, 8. Michałowski Jerzy s. Hipolita, 9. Młynar
czyk Andrzej s. Franciszka, 10. Panasiuk Henryk s. Stefana, 
11. Ratkowski Mieczysław s. Makarego, 12. Rychlik Jan s. 

Jana, 13. Śpiewak Bogdan s. Bronisława, 14. Żaczek Leszek 
s. Józefa, 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz honorowego 
krwiodawstwa 

KRZYŻEM OFICERSKIM 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

15. Grocholewski Janusz s. Franciszka, 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

po raz drugi 

16. Burda Irena c. Stanisława, 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

17. Bigda Jerzy s. Tadeusza, 18. Matuszyńska Halina c. 
Ignacego. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 20 maja 1993 r. 

w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez INTERART Sp. z 0.0. z siedzibą we Wrocławiu. 

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 82 ustawy z dnia 19 
października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, 
poz. 117), 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, z 1989 r. 
Nr 35, poz. 192 i z 1993 r. Nr 10, poz. 46), 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 
we Wrocławiu w Polsce: 

1) na Międzynarodowej Wystawie Motoryzacyjnej "MO
TO EXPO'93", odbywającej się w okresie od dnia 9 czer
wca do dnia 15 czerwca 1993 r., 

2) na Międzynarodowych Targach Muzycznych "INTER
MEDIA'93", odbywających się w okresie od dnia 
9 września do dnia 12 września 1993 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 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 r. 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 września 1992 r. 
w sprawie ochrony znaków towarowych (Monitor Polski Nr 
31, poz. 217). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: 
W. Kotarba 




