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7) Opłata za wykonanie czynności organów dozoru 
technicznego, związanych z uprawnianiem wy
twórców zagranicznych, za jeden dzień pracy komi
sji wynosi 1 100 USD. 

8) Opłata za wykonanie czynności organów dozoru 
technicznego na rzecz kontrahenta zagranicznego, 
za które nie pobiera się opłaty ustalonej w pkt 7 za
łącznika, wynosi 60 USD za jedną osobogodzinę. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 29 listopada 1996 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji 
na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych. 

Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 27 paź
dziernika 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. 
Nr 127, poz. 627) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodar
ki Morskiej z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia 
wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie 
koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad 
płatnych (Monitor Polski Nr 34, poz. 347) w § 2 po wy-

razach "Konin - Stryków" dodaje się wyrazy,,, a tak
że na budowę i eksploatację autostrady A-1 na odcin
ku Gdańsk - Toruń". 

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

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
B. Liberadzki 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 4 grudnia 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 Łódzkie 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 w Łodzi w Polsce: 

1) na imprezie pod nazwą I Wystawa Techniki i Wypo
sażenia Targów, odbywającej się w okresie od dnia 
30 stycznia do dnia 31 stycznia 1997 r., 

2) na imprezie pod nazwą INTERGLASS VII Międzyna
rodowe Targi Szkła i Ceramiki Targi Kamienia, Ma
szyn i Technologii, odbywającej się w okresie od 
dnia '6 lutego do dnia 8 lutego 1997 r., 

3) na imprezie pod nazwą INTERTELECOM VIII Mię
dzynarodowe Targi ,Łączności, odbywającej się 
w okresie od dnia 4 marca do dnia 7 marca 1997 r., 

4) na imprezie pod nazwą III Wystawa "Regiony Tury
styczne Świata", odbywającej się w okresie od 
dńia 21 marca do dnia 23 marca 1997 r., 

5) na imprezie pod nazwą INTERSWEET II Targi Sło
dyczy i Napojów, odbywającej się w okresie od 
dnia 4 kwietnia do dnia 6 kwietnia 1997 r., 

6) na imprezie pod nazwą INTERFASHION XVI Mię
dzynarodowe Targi Odzieży, Tkanin, Dziewiarstwa 
i Wyrobów Skórzanych, odbywającej się w okresie 
od dnia 23 kwietnia do dnia 26 kwietnia 1997 r., 

7) na imprezie pod nazwą PET FAIR V Międzynarodo
we Targi Zoologiczne, odbywającej się w okresie 
od dnia 9 maja do dnia 11 maja 1997 r., 

8) na imprezie pod nazwą BEAUTY FAIR III Targi Ko
smetyków i Artykułów Drogeryjnych, odbywającej 
się w okresie od dnia 23 maja do dnia 25 maja 1997 r., 

9) na imprezie pod nazwą INTERFLOWER VII Targi Ar
chitektury Krajobrazu, Ogrodn ictwa i Kwiaciar
stwa, odbywającej się w okresie od dnia 4 września 
do dnia 5 września 1997 r., 

10) na imprezie pod nazwą II Wystawa Komunikacji 
Miejskiej, odbywającej się w okresie od dnia 23 
września do dnia 25 września 1997 r., 

11) na imprezie pod nazwą INTERFASHION XV Targi 
TeksWliów, Maszyn i Technologii, odbywającej się 
w okresie od dnia 15 października do dnia 17 paź
dziernika 1997 r., 
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12) na imprezie pod nazwą INTERFLAT V Międzynaro
dowe Targi Wyposażenia Wnętrz i Budownictwa, 
odbywającej się w okresie od dnia 14 listopada do 
dnia 16 listopada 1997 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 imprezach w wymienionych wy
żej okresach. 

2. Wystawien ie 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. Za m ieszczenie znaku towarowego na towarze 
wystawionym na imprezach określonych w ust. 1 daje 
prawo do uzyskania rejestracji znaku towarowego 
z p ierwszeństwem 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 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 al bo 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 p ierwszeństwa 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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OBWIESZCZENIE PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

z dnia 5 grudnia 1996 r. 

w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 1997 r. 

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 
z 1993 r. Nr 71, poz. 342, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1995 r. 
Nr 4, poz. 17 i z 1996 r. Nr 124, poz. 585) ogłasza się, co 
następuje: 

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe 
i macierzyńskie od jednej osoby w I kwartale 1997 r. 
wynosi 42,00 zł. 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: 
M.Delekta 
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