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,POUCZENIE ' 

Niniejszy dowód opłaty cła podlega zatwierdzeniu przez urząd celny. 
Brak zastrzeżeń urzędu celnego w terminie 20 dni co do wymiaru cła oraz co 

do zwolnienia od ograniczeń wywozu oznacza, że niniejszy dowód wstał zatwierdzo
ny i stal się automatycznie decyzją urzędu celnego. 

Po tym terminie od niniejszej decyzji urzędu celnego przysługuje odwolanie 
w ciągu 14 dni. 

Odwołanie przesyła się do urzędu celnego za pośrednictwem tego urzędu pocz
towo-telekomunikacyjnego, który pobrał clo wywozowe. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GORNICTW A I ENERGETYKI 

z dnia 10 lipca 1975 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie dopuszczania do ruchu lub do obrotu niektórych urządzeń energetycznych 
oraz obowiązku ich oznaczania. 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy .z dnia 30 maja 
1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (DZ. U. 
z 1962 r. Nr 32, poz. 150 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i 117) 
za rządza s i ę, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki 
z dn ia l ~arca 1966 r. w sprawie dopuszczania do ruchu 
lub do obrotu niektórych urządzeń energetycznych oraz 
obowiązku ich oznaczania (Monitor Polski z 1966 r. Nr 9, 
p oz. 65 i z 1968 r.Nr 46, ' poz. 323) po § 6 dodaje się § 6a 
w następującym brzmieniu: 

,,§ 6a. 1. Zezwolenia Państwowego Inspektoratu Gospo
darki Paliwowo-Energetycznej wymaga imp ort 
urząd:z.eń energetycznych określonych w załącz
niku do zarządzenia: 

1) zużywających paliwa ciekłe lub gnowe -
bez względu na ilość importowanych urzą

dzeń , 

2) n ie wymienionych w pkt 1, jeżeli importem 
ma być objęte 25 sztuk" i więcej .danego ty p u 
urząd z enia rocznie, z wyjątkiem siln ików 
e lektrycznych o mocy do 10 kW w łączn ie . 

2. Z w niosk iem o zezwolenie na import urząd zeń 
występ u je jednostka organizacy jna, na któ rej 
wni osek urządzenia m a ją być zak upione za gra~ 
n i cą. Do wniosku na leży za lączyć: 

1) rysunek ofertowy lub tech niczny urządzenia 
z naniesionymi zasadniczymi danymi tech
nicznymi, 

2) dane dotyczące wyników prób ruchowycl' 
urządzenia, 

3) oświadczenie o spełnieniu wymagań określo
nych w przepisach specjalnych, jak np. o do
zorze technicznym, bezpieczeństwie i higie
nie pracy i innych, 

4) opinię jednostki określonej w § 9. 
, 

3. W terminie określonym w § 6 ust. 3 Państwowy 
Inspektorat Gospodarki Paliwowo-Energetycznej 
powinien wydać zezwolenie albo odmówić wy· 
dania zezwolenia w razie stwierdzenia, że urzą· 

dzenia, które mają być zakupione za granicą, 

nie spełniala wymagań dotyczących racjonalne
go i oszcztfdnego wżycia paliw I energii oraz 
aktualnych wymagań technicznych. 

4. Do _.,urządzeń importowanych n ie stosuje się 
prze pisu § 13." 

§ 2. Zarządzen i e wchodzi w życ i e z dniem ogłoszenia. 

Minister Górnictwa i Energetyki: J. Kulpiński 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSFOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 8 lipca 1975 r. 

w sprawie pierwszeństwa z Międzynarodowych Targów Jesiennych Pozna.ń 75. 

Na podstawie arl. 24 ust. 2 . i BrL 78 ustawy .,z dnia 
19 pażdz i ernika 1972 r. o wyna l azczości (pz. JJ.<, Nr. 43, 
poz . 272), art. 18 ustawy z dnia 28 marca 1963r. oznakach 
towarowych (Dz. U. Nr 14. p07, 71) I § 11 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 29 .. stycznia 1963 r. w spra wie 

ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr S,poz. 45) zarzą
dza się, C.O następuje: 

§. l. L Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowe
go na Międzynarodowych Targach Jęsiennych Poznań 75 
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odbywających się w cza sie od dn ia 7 września 1975 r. do 
dnia 14 września 1975 r. w Pozn ,wiu w Po;sce d J je pr ,; wo 
do uzyskania w Urzędzie Patentowym Polsk ie j Rzeczypo 

-spolitej Ludowej, zwanym dalej "Urzędem Patentow ym", 
patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór 
użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wystawienia 
na tych targach w wymienionym wyżej czasie. 

2. Wystawienie wzoru zdobniczego na targach okre
ślonych w ust. 1 daje pr awo do uzyskania w Urzędzie p'a
tentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem 
wedł ug daty jego wystawienia. 

3. Zamieszczenie znaku towarowego na towa rze wy
stawion ym na targ ach określonych w ust. l daje pra wo 
do uz yskania rejestracji znaku towaI'bwego z pierwszeń

stwem według daty wystaw ienia towaru. 

§ 2. 1. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o któ
rych mowa w § l ust. l, n a stępuje z zachowani em warun
ków określonych w § 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Pa-

tentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 
21 grudnia 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzo
rów ·· użytkowych oraz w § 2 ust. 2 załącznika do tego za-o , . 
rządzenia (Monitor Polski z 1973 r. Nr l, poz. 4). 

2. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których 
mowa w § 1 ust. 2 i 3, następuje z zachowaniem warun- ' 
ków określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Mini
strów z dnia 22 maJa 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do __ 
uzyskania paten tu na wynalazek albo rejestracji wzoru 
użytkowego , wzoru zdo bniczego lub zna ku towarowego 
w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wysta
wie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia 
znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej 
wystąwie LDz. U. z 1963 r. Nr 23, poz. 133 i z 1972 r. Nr 54, 
p oz. 351). . 

§ 3. Zarządzen ie wchodzi w życie z dni em ogłoszeni a. 

Prezes Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej: J. Szomański 
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