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ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 24 marca 1994 r. 

w sprawie opłaty za wydanie koncesji na wytwarzanie środków farmaceutycznych i materiałów medycznych 
stosowanych wyłącznie u zwierząt. 

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 10 października 
1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycz
nych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym 
(Dz. U. Nr 105, poz. 452 orau 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, 
poz. 211) zarządza się, co następuje: 

łącznie u zwierząt ustala się opłatę w wysokości 30000000 
złotych. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

§ 1. Za wydanie koncesji na wytwarzanie środków far
maceutyc~nych i materiałów medycznych stosowanych wy-

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: 
A. Smietanko 
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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 8 kwietnia 1994 r. 

w sprawie ustalenia wzoru. próby i wagi monety nominalnej wartości 300000 zł oraz terminu wprowadzenia 
jej do obiegu. 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 
1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, 
poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29 i z 1994 r. Nr 1, poz. 2) 
zarządza się, co następuje: 

§ 2. Moneta, o której mowa w § 1, będzie wprowadzona 
do obiegu w dniu 28 kwietnia 1994 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

§ 1. Ustala się wzór, próbę i wagę monety nominalnej 
wartości 300000 zł, określone w załączniku do zarządzenia. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: 
H. Gronkiewicz- Waltz 

Wartość 
złotych 

300000 

Załączn ik do zarządzenia Prezesa Naro
dowego Banku Polskiego z dnia 8 kwiet
nia 1994 r. (poz. 180) 

WZÓR, PRÓBA I WAGA MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 300000 ZŁ' 

Cechy graficzne Brzeg Waga w Średnica Próba 
strona główna strona odwrotna (bok) gramach wmm 

Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczy- Popiersie Władysława Grabskiego, w tle gładki 31 ,1 40,0*) Ag 
pospolitej Polskiej, po bokach orła ozna- fasada budynku przy ul. B ielańskiej 10 999/1000 
czenie roku emisji 1994, poniżej napis w Warszawie - międzywojennej siedziby 
RZECZPOSPOLITA /POLSKA/ 300000/ZŁ Banku Polskiego. U góry napis 70-LE-

ClE/ODRODZENIA/ BANKU POLSKIE-
GO, poniżej z lewej rok 1924: U dołu 
z lewej strony popiersia rok 1994 . 

*) Średnica okręgu opisanego na monecie - moneta siedmiokątna . 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 29 marca 1994 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 Katowickich w roku 1994 albo w razie zamieszczenia znaku 

towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1994. 

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. oznakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, z 1989 r. 


