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§ 1.1. Wystawienie wynalazku lub wzoru użytko
wego w Łodzi w Polsce: 

1) na imprezie pn. IV Międzynarodowe Targi TEXTIL 
MEDIUM '95, odbywającej się w okresie od dnia 
26 października do dnia 28 października 1995 r., 

2) na imprezie pn. III. Międzynarodowe Targi Przędzy 
EXPOYARN MEDIUM '95, odbywającej się w okre
sie od dnia 26 października do dnia 28 październi
ka 1995 r., 

daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym 
Rzeczypospolitej 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 
określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzę
dzie Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego 
z pierwszeństwem według daty jego wystawienia . 

3. Zamieszczenie znaku towarowego na towarze 
wystawionym 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 wzo
rów użytkowych (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 zachowa
niem warunków określonych w rozporządzeniu Pre
zesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie 
pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek al
bo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego 
lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia 
wynalazku i wzoru na wystawie publicznej 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 któ
rych mowa w § 1 ust. 3, następuje z zachowaniem wa
runków określonych w § 12 i 13 zarządzenia Prezesa 
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
9 września 1992 r. w sprawie ochrony znaków towaro
wych (Monitor Polski Nr 31, poz. 217). 

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

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: 
W. Kotarba 

540 

ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 14 września 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 imprezach organizowanych przez Cracow Expo Center Sp. z 0.0. w roku 1995 albo w razie za
mieszczenia 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 oraz z 1994 r. Nr 74, poz. 331), w związku 
z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycz
nia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych 
(Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wystawienie wynalazku lub wzoru użytko
wego w Krakowie w Polsce: 

1) na imprezie pn . "Home Expo '95" III Targi Wyposa
żenia Wnętrz i Artykułów Gospodarstwa Domowe
go, odbywającej się w okresie od dnia 21 września 
do dnia 24 września 1995 r., 

2) na imprezie pn. "Elektro-Light '95" II Targi Materia
łów, Urządzeń i Sprzętu Oświetleniowego i Elek
trycznego, odbywającej się w okresie od dnia 21 
września do dnia 24 września 1995 r., 

3) na imprezie pn. "Fashion '95" Targi Odzieżowo-Tek
stylne, odbywającej się w okresie od dnia 21 wrze
śnia do dnia 24 września 1995 r., 

4) na imprezie pn. "Med & Care '95" Targi Medyczne, 
odbywającej się w okresie od dnia 29 września do 
dnia 1 października 1995 r., 

5) na imprezie pn. "Krak-Construma '95" Międzyna
rodowe Targi Budownictwa, odbywającej się 
w okresie od dnia 12 października do dnia 15 paź
dziernika 1995 r., 
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6) na imprezie pn. "Papier '95, Print '95" II Targi Pa
piernicze, Poligrafii i Wydawnictw, odbywającej 
się w okresie od dnia 26 października do dnia 28 
października 1995 r., 

7) na imprezie pn. "Horeca Mid-Europe '95" III Mię
dzynarodowe Targi Hotelarsko-Gastronomiczne, 
odbywającej się w okresie od dnia 30 listopada do 
dnia 3 grudnia 1995 r., 

8) na imprezie pn . ..Itemac '95" III Międzynarodowe 
Targi, odbywającej się w okresie od dnia 30 listo
pada do dnia 3 grudnia 1995 r. , 

daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym 
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem 
Patentowym" , patentu na wynalazek lub prawa 
ochronnego na wzór uźytkowy z pierwszeństwem 
według daty ich wystawienia na tych imprezach 
w wymienionych wyżej okresach. 

2. Wystawienie wzoru zdobniczego na imprezach 
określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzę
dzie Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego 
z pierwszeństwem według daty jego wystawienia. 

3. Zamieszczenie znaku towarowego na towarze 
wystawionym 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 użytkowych (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 zachowa
niem warunków określonych w rozporządzeniu Preze
sa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie 
pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek al
bo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego 
lub znaku towarowego, w przypadkach wystawienia 
wynalazku i wzoru na wystawie publicznej 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 zachowa
niem warunków określonych w § 12 i 13 zarządzenia 
Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Pol
skiej z dnia 9 września 1992 r. w sprawie ochrony zna
ków towarowych (Monitor Polski Nr 31, poz. 217). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem og łosze-
nia. 

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: 
W. Kotarba 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 18 września 1995 r. 

w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. 

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie wykona
nia niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach 
podatkowych (Dz. U. Nr 7, poz. 33) ogłasza się, iż 
stawka odsetek za zwłokę od nie uiszczonych w ter
minie podatków oraz od świadczeń pieniężnych, do 

których mają zastosowanie przepisy o zobowiązaniach 
podatkowych, poczynając od dnia 18 września 1995 r. 
wynosi 0,15% kwoty zaległośc i za każdy dzień zwłoki. 

Minister Finansów: G. W. Kofodko 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 14 września 1995 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 1995 r. 

W związku z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. 
o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepeł
nosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201, Nr 80, poz. 350 
i Nr 110, poz. 472, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 
11, poz. 50 i Nr 28, poz. 127 oraz z 1995 r. Nr 1, poz. 1 
i Nr 5, poz. 25) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie bez wypłat z zysku i nadwyżki bilanso
wej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw 
w sierpniu 1995 r. wynosiło 747,35 zł i wzrosło w sto
sunku do lipca 1995 r. 03,2%. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Oleński 


