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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 27 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 imprezach organizowanych przez Textilimpex Sp. z 0.0. z siedzibą w Łodzi w 1995 r. albo w r..azie 

zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach 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 
1985r. oznakach towarowych (Dz. U. Nr5, 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. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego 
w Łodzi w Polsce: 

1) na imprezie pn. Yarn Market, odbywającej się w okresie 
od dnia 22 marca do dnia 24 marca 1995 r., 

2) na imprezie pn. IGA-95, odbywającej się w okresie od 
dnia 26 kwietnia do dnia 28 kwietnia 1995 r., 

3) na imprezie pn. Securitas, odbywającej się w okresie od 
dnia 16 listopada do dnia 18 listopada 1995 r., 

daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Rzeczy
pospolitej 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 zachOWallltlm 
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 Rzeczypospoliej Polskiej : 
W. Kotarba 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 1 lutego 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 Międzynarodowe Targi Gdańskie w 1995 r. albo w razie 

zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach 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 

ł 

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 

• 
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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 
w Gdańsku w Polsce: 

1) na imprezie pn. II Targi Energooszczędnego i Ekologicz
nego Ogrzewania CIEPŁO, odbywającej się w okresie 
od dnia 15 lutego do dnia 18 lutego 1995 r., 

2) na imprezie pn. IV Międzynarodowe Targi Sportu, Re
kreacji i Czasu Wolnego ACTIVITY, odbywającej się 
w okresie od dnia 16 marca do dnia 19 marca 1995 r., 

3) na imprezie pn. III Gdańskie Targi Mody KREACJE, 
odbywającej się w okresie od dnia 16 marca do dnia 19 
marca 1995 r., 

4) na imprezie pn. II Targi Bursztynu i Sztuki Jubilerskiej 
AMBERIF, odbywającej się w okresie od dnia 16 marca 
do dnia 19 marca 1995 r., 

5) na imprezie pn. IV Międzynarodowe Targi Motoryzacyj
ne Ekologia i Bezpieczeństwo MOTOEXPO, odbywają
cej się w okresie od dnia 30 marca do dnia 3 kwietnia 
1995 r., 

6) na imprezie pn. III Międzynarodowe Targi Producentów, 
Kooperantów i Sprzedawców Okien oraz Materiałów do 
ich Produkcji OKNA, odbywającej się w okresie od dnia 
27 kwietnia do dnia 30 kwietnia 1995 r., 

7) na imprezie pn. III Targi Budowlane GDAŃSKA WIOS
NA BUDOWLANA, odbywającej się w okresie od dni.a -
27 kwietnia do dnia 30 kwietnia 1995 r., 

8) na imprezie pn. I Targi Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów 
MIESZKANIE 10GROD, odbywającej się w okresie od 
dnia 27 kwietnia do dnia 30 kwietnia 1995 r., 

9) na imprezie pn. III Międzynarodowe Targi Przetwórstwa 
i Produktów Rybnych POLFISH, odbywającej się 

w okresie od dnia 10 maja do dnia 13 maja 1995 r., 

10) na imprezie pn. IV Międzynarodowe Targi Przetwórstwa 
i Produktów Żywnościowych oraz Targi Napojów 
POLFOOD, odbywającej się w okresie od dnia 25 maja 
do dnia 28 maja 1995 r., 

11) na imprezie pn. III Targi Wyposażenia i Aranżacji Wnętrz 
BIURO-SKLEP, odbywającej się w okresie od dnia 13 
września do dnia 16 września 1995 r., 

12) na imprezie pn. II Targi Zabezpieczeń PROTECH N I KA, 
odbywającej się w okresie od dnia 13 września do dnia 
16 września 1995 r., 

13) na imprezie pn. II Targi Marketingu i Reklamy RE
KLAMA, odbywającej się w okresie od dnia 13 września 
do dnia 16 września 1995 r., 

14) na imprezie pn. VI Międzynarodowe Targi Budownict
wa Mieszkaniowego HOUSEBUJLDING, odbywającej 
się w okresie od dnia 27 września do dnia 1 października 
1995 r. , 

15) na imprezie pn. V Międzynarodowe Targi Sportu, Re
kreacji i Czasu Wolnego ACTIVITY, odbywającej się 
w okresie od dnia 12 października do dnia 15 paździer
nika 1995 r., 

16) na imprezie pn. IV Gdańskie Targi Mody KR EACJ E,' 
odbywającej się w okresie od dnia 12 października do 
dnia 15 października 1995 r., 

17) na imprezie pn. III Targi Farmaceutyczno- Kosmetyczne 
JUVENTA, odbywającej się w okresie od dnia 12 
października do dnia 15 października 1995 r., 

18) na imprezie pn. II Targi Medyczne BAL TM EDICA, 
odbywającej się w okresie od dnia 12 października do 
dnia 15 października 1995 r., 

19) na imprezie pn. IV Międzynarodowe Targi Zarządzania 
Informacją (Administracja i Bankowość) INFOMAN, 
odbywającej się w okresie od dnia 24 października do 
dnia 27 października 1995 r., 

daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Rzeczy
pospolitej 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 vyystawionym 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 zachowęniem 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 


