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4) na imprezie pod nazwą Targi Ogrodnictwa, Zieleni 
Miejskiej i Rolnictwa TARAGRA, odbywającej się 
w okresie od dnia 29 kwietnia do dnia 1 maja 
1997 r., 

5) na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Mu
zyczne INTERMEDIA MUSIC EXPO, odbywającej 
się w okresie od dnia 16 października do dnia 19 
października 1997 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 we
dług daty ich wystawienia na tych imprezach w wy
mienionych wyźej 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 uźytkowych (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 źycie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: 
W Kotarba 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 19 listopada 1996 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 Poznańskie Sp. z 0.0. w roku 1997 albo 
w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997. 

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 rozpo
rządzenia 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 użytkowe
go: 

1) w Poznaniu w Polsce: 
a) na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi 

Budownictwa BUDMA, odbywającej się w okre
sie od dnia 21 stycznia do dnia 24 stycznia 
1997 r., 

b) na imprezie pod nazwą Międzynarodowa Wysta
wa Zabezpieczeń Mienia SECUREX, odbywają-

.' 

cej się w okresie od dnia 21 stycznia do dnia 
24 stycznia 1997 r., 

c) na imprezie pod nazwą Targi Artykułów Kon
sumpcyjnych POZNAŃSKI TYDZIEŃ MODY 
"WIOSNA", odbywającej się w okresie od dnia 
4 marca do dnia 7 marca 1997 r., 

d) na imprezie pod nazwą Wiosenne Targi Artyku
łów,Konsumpcyjnych WSZYSTKO DLA DOMU 
"DOMEXPO", odbywającej się w okresie od 
dnia 18 marca do dnia 21 marca 1997 r., 

e) na imprezie pod nazwą Międzynarodowy Salon 
Medyczny SALMED, odbywającej się w okresie 
od dnia 18 marca do dnia 21 marca 1997 r., 

t) na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi 
Elektroniki, Telekomunikacji i Techniki Kompute
rowej INFOSYSTEM, odbywającej się w okresie 
od dnia 8 kwietnia do dnia 11 kwietnia 1997 r., 
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g) na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi 
Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych PO
LIGRAFIA, odbywającej się w okresie od dnia 8 
kwietnia do dnia 11 kwietnia 1997 r., 

h) na imprezie pod nazwą Targi Wydawnictw i No
wych Mediów MULTIMEDIA, odbywającej się 
w okresie od dnia 8 kwietnia do dnia 11 kwietnia 
1997 r., 

i) na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi 
Motoryzacji, odbywającej się w okresie od dnia 
24 kwietnia do dnia 30 kwietnia 1997 r., 

j) na imprezie pod nazwą Targi Mebli i Wyposaże
nia Wnętrz MEBLE, odbywającej się w okresie 
od dnia 19 maja do dnia 23 maja 1997 r., 

k) na imprezie pod nazwą Międzynarodowy Salon 
Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna DREMA, 
odbywającej się w okresie od dnia 19 maja do 
dnia 23 maja 1997 r., 

I) na imprezie pod nazwą 69 Międzynarodowe Tar
gi Poznańskie, odbywającej się w okresie od 
dnia 15 czerwca do dnia 20 czerwca 1997 r., 

ł) na imprezie pod naz'!Vą Targi Artykułów Kon
sumpcyjnych POZNANSKI TYDZIEN MODY "JE
SIEŃ", odbywającej się w okresie od dnia 2 
września do dnia 5 września 1997 r., 

m) na imprezie pod nazwą ASIA IN POLAND, odby
wającej się w okresie od dnia 2 września do dnia 
5 września 1997 r., 

n) na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi 
Wyrobów, Materiałów, Maszyn i Technologii 
METALE-POLSKA, odbywającej się w okresie od 
dnia 16 września do dnia 18 września 1997 r., 

o) na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi 
Rolno-Przemysłowe POLAGRA, odbywającej się 
w okresie od dnia 2 pażdziernika do dnia 7 paź
dziernika 1997 r., 

p) na imprezie pod nazwą Krajowa Wystawa 
Ogrodnicza, odbywającej się w okresie od dnia 
2 października do dnia 7 października 1997 r., 

r) na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi 
Rowerowe BICYKL, odbywającej się w okresie 
od dnia 16 października do dnia 19 października 
1997 r., 

s) na imprezie pod nazwą Jesienne Targi Artyku
łów Konsumpcyjnych WSZYSTKO DLA DOMU 
"DOM EXPO", odbywającej się w okresie od 
dnia 21 października do dnia 24 października 
1997 r., 

t) na imprezie pod nazwą Międzynarodowy Salon 
Techniki Pakowania i Magazynowania TARO
PAK, odbywającej się w okresie od dnia 21 paź
dziernika do dnia 24 października 1997 r., 

u) na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi 
Reklamy, odbywającej się w okresie od dnia 41i
stopada do dnia 7 listopada 1997 r., 

w) na imprezie pod nazwą Międzynarodowy Salon 
Turystyczny TOUR SALON, odbywającej się 
w okresie od dnia 4 listopada do dnia 7 listopa
da 1997 r., 

x) na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi 
Ekologiczne POlEKO, odbywającej się w okresie 
od dnia 25 listopada do dnia 28 listopada 1997 r., 

y) na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi 
Urządzeń Komunalnych KOMEX, odbywającej 
się w okresie od dnia 25 listopada do dnia 28 li
stopada 1997 r., 

z) na imprezie pod nazwą Targi Inwestycyjne Miast 
Polskich I NVESTCITY, odbywającej się w okresie 
od dnia 25 listopada do dnia 28 listopada 1997 r., 

2) w Katowicach w Polsce - na imprezie pod nazwą 
Międzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki i 
Metalurgii SIMMEX, odbywającej się w okresie od 
dnia 8 września do dnia 12 września 1997 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 we
dług daty ich wystawienia na tych imprezach w wy
mienionych 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 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 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 
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