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Poz. 821, 822 i 823

821
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 20 listopada 2002 r.
w sprawie wskaênika wzrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ na potrzeby waloryzacji Êwiadczeƒ socjalnych
i zasi∏ków socjalnych w przedsi´biorstwach górniczych i przedsi´biorstwach robót górniczych w czwartym
kwartale 2002 r.
Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r.
Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802) og∏asza si´, i˝ wskaênik wzrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ obowiàzujàcy

na potrzeby waloryzacji Êwiadczeƒ socjalnych i zasi∏ków socjalnych dla przedsi´biorstw górniczych i przedsi´biorstw robót górniczych w czwartym kwartale
2002 r. wynosi 1,0442.
Minister Gospodarki: w z. M. Kossowski

822
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 20 listopada 2002 r.
w sprawie wysokoÊci przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w kopalniach w´gla kamiennego w trzecim
kwartale 2002 r. dla okreÊlenia Êredniomiesi´cznej sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne oraz sk∏adki na Fundusz
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r.
Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802) og∏asza si´, i˝ wysokoÊç przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w kopalniach w´gla kamiennego w trzecim kwartale 2002 r.
wynosi∏a 3.359,03 z∏ brutto.

Niniejsze og∏asza si´ dla okreÊlenia Êredniomiesi´cznej sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne oraz sk∏adki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa w czwartym kwartale 2002 r.

Minister Gospodarki: w z. M. Kossowski

823
OBWIESZCZENIE PREZESA URZ¢DU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 grudnia 2002 r.
o wskazaniu wystaw publicznych dajàcych pierwszeƒstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo
prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru u˝ytkowego, wzoru przemys∏owego
lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.
Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 108, poz. 945, Nr 113, poz. 983
i Nr 153, poz. 1271) og∏asza si´, co nast´puje:

Nast´pujàce imprezy, organizowane przez Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie Sp. z o.o. w Poznaniu, na
ich terenach wystawienniczych w Poznaniu, sà wystawami publicznymi dajàcymi pierwszeƒstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestra-

