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11) wstępu na teren rezerwatu przyrody poza miejsca
mi wyznaczonymi przez Wojewodę, z wyjątkiem 
służb leśnych oraz służb ochrony przyrody, 

12) ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb le
śnych oraz służb ochrony przyrody. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 

1) prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewo
dy, 

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związa
nych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną 
przeciwpożarową, 

3) wykonywania zadań z zakresu obronności pań

stwa, 

4) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowla
nych i pielęgnacyjnych za zgodą Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 
udzielaną w przypadku potrzeby likwidacji nagłych 
zagrożeń ochranianej przyrody, nie ujętych w pIa
nie ochrony. 

§ 5. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody 
sprawuje Wojewoda Bydgoski. 

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

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

z dnia 6 grudnia 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 Łódzkie Sp. z 0.0. w roku 1996 albo 

w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach 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 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 roz
porządzenia 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 użytko
wego w Łodzi w Polsce: 

1) na imprezie pn. FASHION MARKET, odbywającej 
się w okresie od dnia 27 stycznia do dnia 28 stycz
nia 1996 r., 

2) na imprezie pn. INTERGLASS VI Międzynarodowe 
Targi Szkła i Ceramiki, odbywającej się w okresie 
od dnia 8 lutego do dnia 10 lutego 1996 r., 

3) na imprezie pn. INTERFASHION XII Międzynarodo
we Targi Odzieży, Tkanin, Dziewiarstwa i Wyrobów 
Skórzanych, odbywającej się w okresie od dnia 21 
lutego do dnia 24 lutego 1996 r., 

4) na imprezie pn. Wystawa "Regiony Turystyczne 
Świata", odbywającej się w okresie od dnia 16 mar
ca do dnia 17 marca 1996 r., 

5) na imprezie pn. INTERTELECOM VII Międzynaro
dowe Targi Łączności, odbywającej się w okresie 
od dnia 26 marca do dnia 29 marca 1996 r., 

6) na imprezie pn. Giełda Wędkarsko-Łowiecka, od
bywającej się w okresie od dnia 20 kwietnia do 
dnia 21 kwietnia 1996 r., 

7) na imprezie pn. INTERFLOWER - Targi Kwiatów 
i Giełda Ogrodniczo-Kwiaciarska, odbywającej się 

w okresie od dnia 13 września do dnia 15 września 
1996 r., 

8) na imprezie pn. INTERFASHION XIII Międzynaro
dowe Targi Tekstyliów, Maszyn i Technologii, od
bywającej się w okresie od dnia 25 września do 
dnia 28 września 1996 r., 

9) na imprezie pn. INTERTOY VIII Międzynarodowe 
Targi Zabawek, odbywającej się w okresie od dnia 
10 października do dnia 13 października 1996 r., 

10) na imprezie pn. INTERFLAT III Międzynarodowe 
Targi Budownictwa i Wyposażenia Mieszkań , od
bywającej się w okresie od dnia 22 listopada do 
dnia 24 listopada 1996 r. 

11) na imprezie pn. TARGI FILMOWE - Targi Sprzętu Fil
mowego, Kinotechnicznego, Fonograficznego, Kaset 
Video i Wyposażenia Kin, odbywającej się w okresie 
od dnia 5 grudnia do dnia 8 grudnia 1996 r., 

daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Rze
czypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem Paten
towym", patentu na wynalazek lub prawa ochronnego 
na wzór użytkowy z pierwszeństwem według daty ich 
wystawienia na tych impreząch w wymienionych wy-
żej 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 , ,~:\J st. 1 
daje prawo do uzyskania rejestracji znakliflrowaro
wego z pierwszeństwem według daty wystawienia 
towaru. 
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§ 2. 1. Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, 
o których mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowa
niem warunków określonych w § 15 zarządzenia Pre
zesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalaz
ków i wzorów użytkowych (Monitor Polski Nr 18, 
poz. 179) oraz w § 1 ust. 2 załącznika do tego zarządze
nia. 

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 

31 

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 

ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 6 grudnia 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'96 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 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 użytko
wego w Warszawie w Polsce na Międzynarodowych 
Targach Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON '96, 
odbywających się w okresie od dnia 5 marca do dnia 
8 marca 1996 r., daje prawo do uzyskania w Urzędzie 
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej 
"Urzędem Patentowym", patentu na wynalazek lub 
prawa ochronnego na wzór użytkowy z pierwszeń
stwem według daty ich wystawienia na tych targach 
w wymienionym wyżej okresie. 

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 przypad
kach, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje z za
chowaniem warunków określonych w § 15 zarządze

nia Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospo litej 
Polskiej z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie och rony 
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 któ
rych mowa § 1 ust. 2, następuje z zachowan iem 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 towa
rowych (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 


