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215 - Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 r. w spra
wie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użyt
kowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, 
w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Międzynarodowych Targach Szkła i Cerami
ki Książ '97 w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wysta-
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do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem 430 

214 
Rej. 5/97 MPM 

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 22 stycznia 1997 r. 

o nadaniu odznaczeń. 

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 
17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z później
szymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 
1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, 
poz. 450), na wniosek Wojewody Krakowskiego, od
znaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym 
związku małżeńskim, 

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE 

1. Bachowski Franciszek s. Józefa, 2. Bachowska 
Maria c. Jana, 3. Bednarek Kazimierz s. Konstantego, 4. 
Bednarek Teresa c. Henryka, 5. Chodnik Jan s. Francisz
ka, 6. Chodnik Michalina c. Błażeja, 7. Dróżdż Stefan s. 
Władysława, 8. Dróżdż Maria c. Józefa, 9. Hapek Józef 
s. Karola, 10. Hapek Anna c. Władysława,11. Herma 

Mateusz s. Mateusza, 12. Herma Stefania c. Józefa, 13. 
Kopeć Bronisław s. Jana, 14. Kopeć Stanisława c. Ja
na, 15. Kuczara Roman s. Stanisława, 16. Kuczara Cze
sława c. Józefa, 17. Kulczyk Mieczysław s. Piotra, 18. 
Kulczyk Stefania c. Stanisława, 19. Mirocha Jan s. Ja
na, 20. Mirocha Zofia c. Wojciecha, 21 . Molik Adam s. 
Jakuba, 22. Molik Katarzyna c. Wojciecha, 23. Niemiec 
Marian s. Kaspra, 24. Niemiec Albina c. Józefa, 25. Po
wroźnik Stanisław s. Stanisława, 26. Powroźnik Ana
stazja c. Józefa, 27. Profic Jan s. Wojciecha, 28. Profic 
Maria c. Józefa, 29. Skowronek Stanisław s. Józefa, 30. 
Skowronek Maria c. Władysława, 31. Starowicz Broni
sław s. Wojciecha, 32. Starowicz Janina c. Henryka. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 7 kwietnia 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 Szkła i Ceramiki Książ '97 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 towaro-
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wych (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 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów 
zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. 1. Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowe
go w Wałbrzychu w Polsce na Międzynarodowych Tar
gach Szkła i Ceramiki Książ '97, odbywających się 

w okresie od dnia 23 maja do dnia 25 maja 1997 r., da
je prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Rzeczy
pospolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem Patento
wym", patentu na wynalazek lub prawa ochronnego 
na wzór użytkowy z pierwszeństwem 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 Urzędzie Patentowym rejestracji wzoru zdobnicze
go z pierwszeństwem według daty jego wystawie
nia. 

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 towa
ru. 

§ 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 DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 

z dnia 28 marca 1997 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania 
do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwiet
nia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, 
poz. 250 i z 1994 r. Nr 27, poz. 96) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. W zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum 
Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów, podlegających obowiązko
wi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa 
i oznaczania tym znakiem (Monitor Polski Nr 39, 

poz. 335 i Nr 60, poz. 535 oraz z 1996 r. Nr 28, poz. 295 
i Nr 48, poz. 463) - załącznik otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie trzech 
miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Dyrektor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji: 
J.B. Berdowski 




