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BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

po raz drugi 

28. Sordyl Grażyna c. Józefa, 

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

29. Błaszczyk Krystyna c. Kazimierza, 30. Ochlast Maria 
c. Pawła. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 4 lipca 1994 r. 

w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Ministra Finansów. 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 
1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 
108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się: 

1) zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 
1989 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru 
podatków dochodowego i wyrównawczego od daro
wizn na rzecz działalności charytatywno-opiekuńczej 
prowadzonej przez osoby prawne kościołów i innych 
związków wyznaniowych (Monitor Polski Nr 36, poz. 
283), 

2) zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1993 r. 
w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku 

dochodowego od niektórych dochodów podatników 
podatku dochodowego (Monitor Polski Nr 44, poz. 
435). 

3) zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 1994 r. 
w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru 
podatku dochodowego od niektórych dochodów osób 
fizycznych (Monitor Polski Nr 14, poz. 105). 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 stycznia 1994 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który 
wchodzi w życie z mocą od dnia 1 lipca 1994 r. 

Minister Finansów: w z. K. Kalicki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 6 lipca 1994 r. 

w sprawie zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 
1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 
108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru zaliczek na poda
tek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń ze 

stosunku pracy otrzymywanych przez uczestników Ochot
niczych Hufców Pracy. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 sty
cznia 1994 r. 

Minister Finansów: G. W. Kołodko 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 4 lipca 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 Techniki Wojskowej "Military Arms" 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. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, z 1989 r. 
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Nr 35, poz. 192 i z 1993 r. Nr 10, poz. 46), w związku z § 11 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. 
w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 
45) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego 
w Gdyni w Polsce na targach pn. M iędzynarodowe Targi 
Techniki Wojskowej "Military Arms", odbywających się 
w okresie od dnia 21 września do dnia 24 września 1994 r., 
daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Rzeczypo
spolitej Polskiej, zwanym dalej " Urzędem Patentowym", 
patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór 
użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wystawienia 
na tych targach w wymienionym wyżej okresie. 

2. Wystawienie wzoru zdobniczego na targach okreś
lonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie 

Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeńst
wem według daty jego wystawienia. 

3. Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wy
stawionym na targach określonych w ust. 1 daje prawo do 
uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem 
według daty wystawienia towaru . 

§ 2. 1. Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, 
o których mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowaniem 

warunków określonych w § 15 zarządzenia Prezesa Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 
1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użyt
kowych (Monitor Polski Nr 18, poz. 179) oraz w § 1 ust. 
2 załączn ika do tego zarządzenia. 

2. Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których 
mowa w § 1 ust. 2, następuje z zachowaniem warunków 
określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzys
kania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użyt

kowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przy
padkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie pub
licznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku 
towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie 
(Dz. U. Nr 23, poz. 133, z 1972 r. Nr 54, poz. 351 i z 1985 r. Nr 
33, poz. 147). 

3. Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których 
mowa w § 1 ust. 3, następuje z zachowaniem warunków 
określonych w § 12 i 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Paten
towego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1992 r. 
w sprawie ochrony znaków towarowych (Monitor Polski Nr 
31, poz. 217) . 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: 
W. Kotarba 
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ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 

z dnia 20 maja 1994 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. 

Na podstawie art. 17 ust. 1 oraz w związku z art. 13 
ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach 
i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 i z 1994 r. Nr 27, poz. 96) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz wyrobów podlegających obowią
zkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa 

i oznaczania tym znakiem, stanowiący załącznik do za
rządzenia . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie czterech 
miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Dyrektor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji: 
J . B. Berdowski 

Załącznik do zarządzenia Dyrektora Pol
skiego Centrum Badań i Certyfikacji 
z dnia 20 maja 1994 r. (poz. 335) 

WYKAZ WYROBOW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZGŁASZANIA DO CERTYFIKACJI 
NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA I OZNACZANIA TYM ZNAKIEM 

Symbol 
Systematycznego Jednostka wykazu Nazwa grupy asortymentowej lub asortymentu certyfikująca wSrobów 

( WW) 

1 2 3 

02 - Paliwa oraz przetwory paliw 

0245-522 Asfalty przemysłowe izolacyjne PCBC 


