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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 28 marca 1995 r. 

w sprawie sposobu i szczegółowego zakresu stosowania ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski kursów 
waluty krajowej w stosunku do walut obcych. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 
2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 136, poz. 
703) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W obrocie dewizowym, rozrachunkach i rozlicze
niach z Narodowym Bankiem Polskim oraz w umowach, 
w których stroną jest Narodowy Bank Polski, jeśli przed
miotem są: 

1) waluty obce, z wyłączeniem międzynarodowych jedno
stek rozrachunkowych - stosuje się kursy kupna 
i sprzedaży waluty krajowej w stosunku do walut 
obcych, ogłaszane przez Narodowy Bank Polski zgodnie 
z odrębnymi przepisami, 

2) dewizy - stosuje się kursy waluty krajowej w stosunku 
do walut obcych, w granicach określonych przez kursy 
kupna i sprzedaży waluty krajowej w stosunku do walut 
obcych, o których mowa w pkt 1. 

§ 2. 1. W zakresie określonym wart. 6 ust. 1 ustawy 
z dnia 2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 136, 

poz. 703), zwanej dalej "ustawą", banki stosują kursy kupna 
walut obcych, nie niższe niż kursy kupna waluty krajowej 
w stosunku do walut obcych, ogłaszane przez Narodowy 
Bank Polski zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. W zakresie określonym w art. 8 ustawy banki stosują 
kursy sprzedaży walut obcych, nie wyższe niż kursy sprzeda
ży waluty krajowej w stosunku do walut obcych, ogłaszane 
przez Narodowy Bank Polski zgodnie z odrębnymi przepisa
mi. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie stosowania 
kursów w złotych walut obcych, wartości dewizowych 
wyrażonych w walutach obcych oraz jednostek rozrachun
kowych (Monitor Polski Nr 46, poz. 328) . 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 
1995 r. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: w z. W. Koziński 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 16 marca 1995 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na 
wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie 
wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie 
w roku 1995 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach 

w roku 1995. 

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, z 1993 r. Nr 10, poz. 46 i z 1994 r. Nr 74, 
poz. 331), w związku z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów 
zdobniczych (Dz. U. Nr8, poz. 45) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Prezesa Urzędu Patentowego Rze
czypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie 
pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa 
ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru 
zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, 
w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach 
organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie w ro
ku 1995 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na 
towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1995 
(Monitor Polski Nr 61, poz. 542) w § 1 w ust. 1: 
1) w pkt 6 wyrazy ,,21 marca do dnia 24 marca" zastępuje 

się wyrazami ,,28 marca do dnia 31 marca", 

2) w pkt 7 wyrazy ,,5 kwietnia do dnia 8 kwietnia" 
zastępuje się wyrazami ,,8 kwietnia do dnia 11 kwiet
nia", 

3) w pkt 12 wyrazy" 12 października do dnia 15 paździer
nika" zastępuje się wyrazami" 1 czerwca do dnia 3 czer
wca", 

4) w pkt 13 wyrazy ,,16 listopada do dnia 19 listopada" 
zastępuje się wyrazami" 15 września do dnia 17 wrześ
nia", 

5) dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu: 
,,14) na Giełdzie Ogrodniczo-Kwiaciarskiej, odbywają

cej się w okresie od dnia 22 kwietnia do dnia 23 
kwietnia 1995 r., 

15) na Giełdzie Sprzętu Turystyczno-Rekreacyjnego, 
odbywającej się w okresie od dnia 1 czerwca do 
dnia 3 czerwca 1995 r.,". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: 
W. Kotarba 


