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11 "Groteska - teatr baśni - 1945-1995" 

12 ,,150 lat kolei na ziemiach polskich" 

13 ,,50 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych" 

14 ,,125 lat Banku Handlowego w Warszawie S.A." 

15 ,,100 lat ruchu ludowego" 

16 Obchody 200 rocznicy powstania "Mazurka Dąbrowskiego" 

17 ,,75 rocznica Bitwy Warszawskiej" 

18 "Mistrzostwa świata w powożeniu zaprzęgami parokonnymi Poznań '95" 

19 "SanktuCif'ia Maryjne" 

20 "XVII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Warszawie" 

21 "Plakat polski" 

22 "Światowy Dzień Poczty" 

23 "XIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina" 

24 "M istrzostwa świata w akrobatyce sportowej Wrocław '95" 

25 "Wybitni elektrycy polscy" 

26 "Boże Narodzenie" 

27 "Pisklęta ptaków śpiewających" 

28 emisja obiegowa 

Razem: 51 znaczków 
blok 
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Poz. 31 · i 32 

3 4 

4 znaczki maj 1995 r. 

4 znaczki czerwiec 1995 r. 

1 znaczek czerwiec 1995 r. 

1 znaczek czerwiec 1995 r. 

1 znaczek lipiec 1995 r. 

1 znaczek lipiec 1995 r. 

1 znaczek sierpień 1995 r. 

2 znaczki sierpień 1995 r. 

1 znaczek sierpień 1995 r. 

1 znaczek 
1 blok sierpień 1 995 r. 

4 znaczki wrzesień 1995 r. 

2 znaczki październik 1995 r. 

1 znaczek październik 1995 r. 

1 znaczek październik 1995 r. 

1 znaczek listopad 1995 r. 

2 znaczki listopad 1995 r. 

4 znaczki grudzień 1995 r. 

2 znaczki w miarę potrzeb 
eksploatacyjnych 

ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBOW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 5 stycznia 1995 r. 

tmieniające zarządzenie w sprawie kwalifikacji oraz trybu nadawania uprawnień biegłym w zakresie ochrony 
przyrody. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 
1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, 
z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 89, poz. 415) zarządza 
~ię, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Za
sobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 kwietnia 1993 r. 
w sprawie kwalifikacji oraz trybu nadawania uprawnień 

biegłym w zakresie ochrony przyrody (Monitor Polski Nr 21, 
poz. 227) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3) ukończyła wyższe studia przyrodnicze lub praw

nicze," 

2) skreśla się § 3, 

3) § 4 otrzymuje brzmienie: 
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..§ 4. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Natural
nych i Leśnictwa: 

1) nadaje uprawnienia biegłym decyzją administ
racyjną, po zasięgnięciu opinii Państwowej 
Rady Ochrony Przyrody, 

2) prowadzi rejestr wydanych uprawnień.", 

4) skreśla się § 6, 

5) w § 8: 
a) w ust. 1 wyraz "Wojewoda" zastępuje się wyrazami 

"Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Natural
nych i Leśnictwa", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Decyzja o cofnięciu uprawnień podlega odnoto
waniu w rejestrze, o którym mowa w § 4 pkt 2." 

Poz. '32 i 33 

§ 2. 1. Zachowują ważnosc uprawnienia biegłego 
w zakresie ochrony przyrody, uzyskane na podstawie, 'do
tychczasowych przepisów. 

2. W ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia 
wojewodowie przekażą Ministrowi Ochrony Śro@wiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rejestr wydanych upraw
nień, wraz z posiadaną dokumentacją. 

3. Sprawy wszczęte przed dniem wejścia w życie za
rządzenia podlegają rozpoznaniu w trybie określonym tym 
zarządzeniem. 

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

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: S. Żelięhowski 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 2 stycznia 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 Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON '95 w 1995 r. albo w razie 

zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w 1995 r. 

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. oznakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 i 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 
zdobn iczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego 
w Warszawie w Polsce na Międzynarodowych Targach 
Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON '95, odbywających 
się w okresie od dnia 7 marca do dnia 10 marca 1995 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 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\~l'zędu 
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 wa}''tInków 
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 zamieszczeniąznaku 
towarowego na towarze wystawionym na takiej wyst~.wie 
(Dz. U. Nr 23, poz. 133, z 1972 r. Nr 54, poz. 351i 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 Pat~m
towego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 wrześnialE*)2 r. 
w sprawie ochrony znaków towarowych (Monłt(!)rPołski 

Nr 31, poz. 217). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło~zenia. 

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej PoIskięj: 
W, ·/tptarba 


