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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 22 marca 1974 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie poboru podatków z tytułu świadczenia usług przez niektóre spółdzi elcze 
zakłady usługowe. 

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. 
o postępowa niu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, 
poz. 60 i z 1972 r. Nr 53, poz. 33J), § 22 uchwały nr 257 
Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie po
datku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej 
(Monitor Polski Nr 35, poz. 244) oraz w związku z uchwałą 
nr 35 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1972 r. w sprawie 
rozwoju usług (Monitor Polski Nr 14, poz. 95) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dni a 12 grud
n ia 1973 r. w sprawie poboru podatków z tytułu świadcze
nia usług przez niektóre spółdzielcze zak-Iady uslugowe 
(Monitor Polski Nr 56. poz. 319) § 19 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 19. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l li pca 1974 r." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 
1974 r. 

Minister Finansów: S. Jędrychowski 

80 
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 25 marca 1974 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży zagranicznych śro<1l(ów płatniczych dokumentów przewozu przy 
prywatnych podróżach za granicę. 

Na podstawie art. 10 us t. 1 pkt 1 ustawy dewizowej 
z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) zarządza 
się, co następuje: 

§ I. W § l ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 
30 kwietnia 1973 r. w sprawie sprzedaży zagranicznych 
środków platniczych i dokum entów przewozu przy pry 
watnych podróżach za granicę (Monitor Polski Nr 21, 
p oz. 125) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

-,,1) 15010 równowartości zakupywanych środków płatni

czych: Ludowej Republiki Bułgarii, Chińskiej Repu
bliki Ludowej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demo
kratycznej, Mongolskiej Republiki Ludowej, Socjali-
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stycznej Republiki Rumunii, Demokra tyczne j Republi
ki Wietnamu i Związku Socjalistycznych Republik Ra
dzieckich, 

30% równowartości zakupywanych środków płatni-

o czych Czechosłowackiej Reputliki Socjalistycznej 
i Węgierskiej Republiki Ludowej, 

36% równowartości zakupywanych środków płatni

czych Niemieckiej Republiki Demokratycznej" . 

§ 2. Zarządzen ie wchodzi w życie z dniem 31 marca 
1974 r. 

Minister Finansów: S. Jędrychowski 

ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU P A TENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 14 marca 1974 r. 

w sprawie pierwszeństwa z XXXIII Targów Krajowych "Wiosna 1914". 

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 78 ustawy z dnia 
19 paździe rnika 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. Nr 43, 
poz. 272), art. 18 ustawy z dni a 28 marca 1963 r. o znakach 
t owarowyc h (Dz. U. Nr 14. poz. 73) i § 11 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w spraw ie 
ochrony wzorów zclobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarzą

dza się, co następuj e: 

§ 1. 1. Wystawi enie wynalazku lub wzoru użytkowe
go na XXXIII Targ ac h Krajowych "Wiosna 1974", odby
wających się w czasie od dnia 17 marca 1974 r. do dn ia 
24 marca 1974 r. w Poznaniu w Polsce, da je prawo do uzy
skania w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospo li te j 
Ludowej, zwanym dalej ,.Urzędem Patentowym", patentu 
n a wynalazek lub rejestracji wzoru użytkowego z pierw
szeństwem według daty ich wystawienia na tych ta rg ach 
w wymienionym wyżej czasie. 

2. Wystawienie wzoru zdobniczego na targach okreś

lonych w ust. 1 daj e prawo do uzyskania w Urzędzie Pa
te ntowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem 
według daty jego wystawienia. 

3. Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wy
stawion y m na targach określonych w ust. 1 daje prawo do 

uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem 
według daty wystawienia towaru. 

§ 2. 1. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, 
o których mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowaniem 
warunków określonych w § 13 zarządzenia Prezesa Urzędu 
Patentowego Polskie j Rzeczypospolitej Ludowej z d nia 
21 grudnia 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzo
rów użytkowych oraz w § 2 ust. 2 załącznika do tego za
rządzenia (Monitor Polski z 1973 r. Nr l, poz. 4). 

2. Przyznanie pierwszeństwa w wypaclkach, o których 
mowa w § 1 ust. 2 i 3, nostępuje z zachowaniem warun
ków określonych w rozporządze niu Prezesa Rady Mini
strów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do 
uzyska nia patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru 
użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego 

-w przypadku wystawienia wynalazku i wzoru na wysta
wie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia 
znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wv
stawie (Dz. U. z 1963 r. Nr 23, poz. 133 i z 1972 r. Nr 54, 
poz. 351). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolite j 
Ludowej: J. Szomański 
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