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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 użytkowe
go w Szczecinie w Polsce: 

1) na imprezie pod nazwą III Międzynarodowe Targi 
Żywności i Używek POMERANIA, odbywającej się 
w okresie od dnia 20 marca do dnia 23 marca 1997 r., 

2) na imprezie pod nazwą VI Międzynarodowe Targi 
Budowlane BUD-GRYF SZCZECIN, odbywającej 
się w okresie od dnia 10 kwietnia do dnia 13 kwiet
nia 1997 r., 

3) na imprezie pod nazwą Targi Ekologicznego Ogrze
wania, Gazownictwa i Energetyki ENERGIA, odby
wającej się w okresie od dnia 24 września do dnia 
26 września 1997 r., 

4) na imprezie pod nazwą VI Targi Informacji i Rekla
my INFO-GRYF, odbywającej się w okresie od dnia 
8 października do dnia 11 października 1997 r., 

5) na imprezie pod nazwą VI Targi Wykończenia i Wy
posażenia Wnętrz WSZYSTKO DLA DOMU, odby
wającej się w okresie od dnia 6 listopada do dnia 9 
listopada 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 towaro
wego 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 uźytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku to
warowego w przypadkach wystawienia wynalazku 
i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą 
albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wy
stawionym 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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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 17 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 imprezach organizowanych przez Centrum Targowe lIChemobudowa" Kraków S.A. 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 2) na imprezie pod nazwą X Krakowskie Targi Budow-
19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. nictwa JESIEŃ'97, odbywającej się w okresie od 
Nr 26, poz. 117), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia dnia 18 września do dnia 21 września 1997 r., 
31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, 
poz. 17, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr lO, 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 użytkowe
go w Krakowie w Polsce: 

1) na imprezie pod nazwą IX Krakowskie Targi Budow
nictwa WIOSNA'97, odbywającej się w okresie od 
dnia 24 kwietnia do dnia 27 kwietnia 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. 
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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 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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ZARZĄDZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ 

z dnia 20 lutego 1997 r. 

w sprawie zasad stosowania kursów waluty krajowej do walut obcych dla ustalania wartości celnej. 

Na podstawie art. 30g ustawy z dnia 28 grudnia ostatni kurs średni waluty ogłoszony przed danym 
1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, wtorkiem. 
z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, z 1996 r. 
Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 6, poz. 31) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Dla ustalania wartości celnej stosuje się kur
sy średnie waluty krajowej w stosunku do walut ob
cych niezmiennie w ciągu tygodnia. 

2. Kursy średnie, o których mowa w ust. 1, ustala
ne przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ogło
szone przez Narodowy Bank Polski we wtorek poprze
dzający okres obowiązywania kursu, obowiązują od 
środy od godziny 000 do wtorku następnego tygodnia 
do godziny 2400 . 

§ 2. 1. Jeżeli wtorek, o którym mowa w § 1 ust. 2, 
jest dniem ustawowo wolnym od pracy i kursy średnie 
waluty krajowej w stosunku do walut obcych nie są 
ogłaszane, dla ustalenia wartości celnej przyjmuje się 

2. Kursy średnie, o których mowa w ust. 1, obowią
zują do wtorku następnego tygodnia do godziny 2400 . 

§ 3.1. W wypadku zmiany kursów średnich waluty 
krajowej w stosunku do walut obcych w innym dniu ty
godnia niż wtorek, o którym mowa w § 1 ust. 2, o 2% 
i więcej od kursu stosowanego, kursy średnie, o któ
rych mowa w § 1 ust. 1, ulegają zmianie w trybie okre
ślonym w ust. 2. 

2. Kursy, o których mowa w ust. 1, obowiązują od 
godziny 000 dnia następnego po dniu, w którym nastą
piła zmiana, do dnia ogłoszenia nowych kursów, o któ
rym mowa w § 1 ust. 2, do godziny 2400 . 

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

Prezes Głównego Urzędu Ceł: M. Nogaj 
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OBWIESZCZENIE PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

z'dnia 20 lutego 1997 r. 

w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II 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 II kwartale 1997 r. 
wynosi 42,00 zł. 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: 
M. Delekta 




