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oprócz dokumentów wymienionych w § 3 ust. 2, 
oświadczenie, że nie została pozbawiona licencji 
z przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3. 

§ 8. Organem odwoławczym w sprawach przyzna
wania i pozbawiania licencji sędziego jest Prezes Urzę
du Kultury Fizycznej i Turystyki. 

§ 9. 1. Polski związek sportowy prowadzi ewidencję 
przyznanych licencji sędziego sportowego. 

2. Ewidencja powinna obejmować dane, o których 
mowa w § 3. 

3. Polski związek sportowy prowadzi odrębną ewi
dencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania 
i o pozbawieniu licencji sędziego sportowego oraz 
przechowuje dokumentację tych spraw i dokumentów, 
o których mowa w § 3 i 7. 

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

Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki: 
S. S. Paszczyk 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 10 lutego 1997 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 Zielarskich INTERHERBA w roku 1997 albo w razie zamieszczenia 

znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach 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 
i z 1994 r. Nr 74, poz. 331), w związku z § 11 rozporzą
dzenia 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 Poznaniu w Polsce na Międzynarodowych Targach Zielar
skich INTERHERBA, odbywających się w okresie od dnia 18 
marca do dnia 21 marca 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 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 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 
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