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Klasa 41 

Nauczanie i rozrywki 

Klasa nie obejmuje usług reklamowych (klasa 35), produkcji 
filmów reklamowych (klasa 35). 

Klasa 42 

Inne usługi wskazane przez zgłaszającego 

Klasa nie obejmuje w szczególności usług wskazanych 
w klasach 35-41 . 

Przykłady usług: prowadzenie kursów edukacyjnych, nauki 
jazdy, kursów korespondencyjnych, produkcja filmów, pro
wadzenie kin, teatrów, cyrków, prowadzenie agencji artys
tycznych, organizowanie pokazów, tresura zwierząt, prowa
dzenie wypożyczalni rekwizytów, wypożyczanie odbiorni
ków radiowych, telewizyjnych, prowadzenie wypożyczalni 
kaset, płyt, organizowanie zawodów sportowych. 

Przykłady usług: doradztwo handlowe, usługi konstruktors
kie, tłumaczenia, opiniowanie, ekspertyzy, testowanie mate
riałów, oprogramowanie komputerów na zlecenie osób trze
cich, ochrona własności przemysłowej, prowadzenie serwisu 
medycznego, prowadzenie laboratoriów chemicznych, bak
teriologicznych, organizowanie pomocy domowej, usługi 
hotelarskie, usługi ochrony środowiska . 
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UCHWAlA KOMITETU KINEMATOGRAFII 

z dnia 4 września 1992 r. 

w sprawie trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania upoważnień do produkcji, opracowania, 
. dystrybucji i rozpowszechniania filmów. 

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. 
o kinematografii (Dz. U. Nr 22, poz: 127, z 1989 r: Nr 6, poz. 
33 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 89, poz. 517) Komitet 
Kinematografii uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wcelu uzyskania upoważnienia Przewodniczą
cego Komitetu Kinematografii do produkcji, opracowania, 
dystrybucji lub rozpowszechniania filmów podmioty, o któ
rych mowa wart. 51 ust. 2, art. 52 ust. 4 i art. 53 ust. 4 ustawy 
z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 22, poz. 
127, z 1989 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 
89, poz. 517), zwanej dalej "ustawą", składają pisemny 
wniosek. 

2. Wniosek powinien określać imię, nazwisko (nazwę) 
podmiotu, jego adres (siedzibę), rodzaj działalności, która ma 

być przedmiotem upoważnienia , oraz planowane miejsce 
(miejsca) wykonywania działalności. 

3. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opia
ty, ustalonej na podstawie art. 57 ustawy. 

4. Podmiot posiadający osobowość prawną, wpisany 
do właściwego rejestru, l załącza do wniosku dokument 
potwierdzający wpis do rejestru . 

§ 2. Postępowanie w sprawie cofnięcia udzielonego 
upoważnienia wszczyna się z urzędu . . 

§ 3. Uchwała wchodzi w ż,ycie po upływie 14 dni do 
dnia ogłoszenia . 

Przewodniczący Komitetu Kinematografii : W. Dąbrowski 
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OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY WYŻSZEGO SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO 

z dnia 16 września 1992 r. 

zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu dziedzin sztuki i dyscyplin 'artystycznych, w zakresie których 
mogą być przeprowadzar'le przewody kwalifikacyjne I i II stopnia. 

Na podstawie art. 37 !Jst. 2 i 4 w związku z art. 5. ust. 
ustawy z dnia 12 wrześnią 1990 r. o tytule naukowym 

i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 386) ogłasza się, 
co następuje: 

W obwieszczeniu Przewodniczącego Rady , Wyższego 
Szkolnictwa Artystycznego z dnia 20 lipca 1991 r. w sprawie 
wykazu dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie 
których mogą być przeprowadzane przewody kwalifikacyjne 

I i II stopnia (Monitor Polski Nr 27, poz. 198). wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w części I Sztuki muzyczne dodaje się pkt 10 w brzmie
niu: ,,10) teoria muzyki", 

2) w części II Sztuki plastyczne w pkt 6 skreśla się wyraz 
"przemysłowe" . 

Przewodniczący Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego: 
K. Zieliński 


