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6) przekazanie kwestionariuszy i innych druków spiso
wych do podmiotów prowadzących gospodarstwo 
rolne, działających w formie państwowych jedno
stek organizacyjnych, przedsiębiorstw państwo

wych, spółdzielni oraz spółek z udziałem Skarbu 
Państwa, oraz odbiór wypełnionych kwestionariu
szy, 

7) monitorowanie przebiegu spisu na terenie woje
wództwa, 

8) pomoc pracownikom urzędów gmin przy rozwiązy
waniu problemów organizacyjnych związanych ze 
spisem, 

9) przyjęcie materiałów spisowych i sprawdzenie ich 
poprawności oraz kompletności, 

10) zarejestrowanie zestawień obwodowych, 

11) rozliczenie finansowe spisu, w tym przygotowanie 
list wypłat dla rachmistrzów spisowych, 

12) uporządkowanie materiałów spisowych oraz doku-
mentacji spisowej, 

13) sporządzenie sprawozdania z przebiegu spisu, 

14) rejestracja i kontrola materiałów spisowych, 

15) opracowanie publikacji wojewódzkich. 

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

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: T. Toczyński 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 15 kwietnia 1996 r. 

w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, pra
wa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wyna

lazku lub wzoru na Międzynarodowych Targach Szkła i Ceramiki w roku 1996 albo w razie zamieszczenia 
znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1996. 

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 towaro
wych (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 dn ia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów 
zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się , co na
stępuje : 

§ 1. 1. Wystawienie wynalazku lub wzoru użytko
wego w Wałbrzychu w Polsce na Międzynarodowych 
Targach Szkła i Ceramiki, odbywających się w okresie 
od dnia 7 maja do dnia 9 maja 1996 r., daje prawo do 
uzyskania w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej 
Polskiej, zwanym dalej "Urzędem Patentowym", pa
tentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór 
użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wysta
wienia na tych targach w wymienionym wyżej okre
sie. 

2. Wystawienie wzoru zdobniczego na targach 
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 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 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 któ
rych mowa w § 1 ust. 2, następuje z zachowaniem wa
runków określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeń
stwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestra
cji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku 
towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku 
i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za grani
cą 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 


