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Załącznik do zarządzenia Prezesa Naro
dowego Banku Polskiego z dnia 21 
kwietnia 1995 r. (poz. 255) 

WZORY. PRÓBA I MASA (WAGA) MONET NOMINALNEJ WARTOSCI 10 ZŁ I 20 ZŁ 

Cechy graficzne Masa 
Srednica 

Wartość 
Brzeg (waga) Próba 

wmm (bok) w 
strona główna strona odwrotna gramach 

10 zł Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczy- Postać polskiego żołnierza z biało-czer - gładki 16.5 32.0 Ag 
pospolitej Polskiej. po bokach orła ozna- woną flagą. W tle w izerunek berlińskiej 750/1000 
czenie roku emisji: 19-95. pod orłem Kolumny Zwycięstwa . Pomiędzy kolumną 
napis: ZŁ 1 O ZŁ. w otoku napis: RZECZPO- a postacią żołnierza poziomy napis: BER-
SPOLITA POLSKA poprzedzony oraz za- LlN/1945. U góry półkOlem napis: ŻOŁ-
kończony pięcioma perełkami NIERZ POLSKI NA FRONTACH II WOJ-

NY SWIATOWEJ 

20 zł Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczy- Herb województwa płockiego. w tle zarys gładki 31 ,1 38,61 Ag 
pospolitej Polskiej, po bokach orła ozna- Wzgórza Zamkowego w Płocku z wieżami 925/ 1000 
czenie roku emisji: 19 - 95, pod orłem katedry i zamku. Po bokach tarczy z god-
napis: ZŁ 20 ZŁ, w otoku napis: RZECZPO- łem lata: 1495 -1995. Całość kompozycji 
SPOLITA POLSKA poprzedzony oraz za- zwieńczona na dole wstęgą z napisem: 
kończony pięcioma perełkami 500 LAT WOJEWÓDZTWA PŁOCKIEGO 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 20 kwietnia 1995 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 Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego INTEGRA'95 w roku 1995 albo w razie 

zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach 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 oraz 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. Nr 8, 
poz. 45) zarządza się. co następuje: 

§ 1. 1. Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego 
we Wrocławiu w Polsce na Międzynarodowych Targach 
Sprzętu Rehabilitacyjnego INTEGRA'95. odbywających się 
w okresie od dnia 25 maja do dnia 28 maja 1995 r .• daje 
prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Rzeczypos
politej Polskiej. zwanym dalej .. Urzędem Patentowym" . pa
tentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy 
z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na tych 
targach w wymienionym wyżej okresie. 

2. Wystawienie wzoru zdobniczego na targach okreś
lonych 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 targach 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 ochr,ony 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 
okreś!on.ych .w § 12 i.13 zarządzenia Prezesa Urzędu Paten
towego Rzećzypospolitej 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 
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