
Monitor Polski Nr 12 -:- 228 - Poz. 146, 147 i 148 

2. Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się 
w przypadku, gdy oryginały i kopie faktur VAT (faktur 
korygujących) wystawione przez podmioty wymienione 
w ust. 1: 

1) w pkt 1 i 2 - zawierają wyrazy "Faktura VAT WSO", 

2) w pkt 3 - zawierają wyrazy "Faktura VAT PZP". 

3. W przypadku wystawienia faktur VAT (faktur korygu
jących) nie zawierających wyrazów, o których mowa 
w ust. 2, kwotę zaniechania wynikającą z ust. 1 pomniejsza 
się o kwotę podatku należnego określonego w tych fak
turach. 

4. Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, nie ma 

zastosowania w przypadku, gdy organ podatkowy określił 
obrót na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do wyrobów opodat
kowanych podatkiem akcyzowym. 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 103 Ministra Finansów 
z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie zaniechania poboru 
podatku od towarów i usług od niektórych warsztatów 
szkolnych oraz przywięziennych zakładów pracy (Dz. Urz. 
Min. Fin. Nr 23, poz. 100). 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1995 r. 

Minister Finansów: G. W. Kołodko 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 2 marca 1995 r. 

w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 1995 r. 

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, Nr 134, poz. 646 i z 1995 r. Nr 5, poz. 25) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządza się w 1995 r. zaniechanie poboru 
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych: 

1) w części przekraczającej podatek stanowiący 21 % pod
stawy opodatkowania -od podatników, którzy uzyskali 
od początku roku dochód nie przekraczający górnej 
granicy drugiego przedziału skali podatkowej, okreś
lonej wart. 1 pkt 17 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. 
o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opoda
tkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. 
Nr 5, poz. 25), 

2) w części przekraczającej podatek stanowiący 33% pod
stawy opodatkowania - od podatników, którzy uzyskali 
od początku roku dochód przekraczający górną granicę 
przedziału skali podatkowej, o której mowa w pkt 1 . 

2. Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do 
podatników, którzy: 

1) uzyskują dochody ze stosunku służbowego, stosunku 
pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy 
oraz rent i emerytur, 

2) złożą płatnikowi pisemne oświadczenie, że: 
a) zamierzają rozliczyć się w sposób określony wart. 6 

ust. 2 lub 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. 

Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, 
poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, 
poz. 602, Nr 126, poz. 626 i Nr 136, poz. 713 oraz 
z 1995 r. Nr 5, poz. 25). a przewidywane za rok 
podatkowy dochody małżonka lub dziecka mieszczą 
się w niższych przedziałach skali wymienionej 
w ust. 1 pkt 1 niż dochody podatnika, 

b) osoby, z którymi podatnik zamierza się wspólnie 
opodatkować, nie będą korzystały w roku podat
kowym z możliwości obniżenia zaliczek. 

§ 2. Płatnicy, którym podatnik złożył oświadczenie wy
mienione w § 1 ust. 2 pkt 2, pobierają zaliczki według zasad 
określonych w§ 1 ust. 1 począwszy od miesiąca następujące
go po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie . 

§ 3. W razie faktycznej zmiany stanu upoważniającego 
do obniżki zaliczek lub utraty możliwości do opodatkowania 
dochodów zgodnie z art. 6 ust. 2 lub 4 ustawy wymienionej 
w § 1 ust. 2 pkt 2, podatnik jest obowiązany poinformować 
o tym płatnika; w tym przypadku od miesiąca następnego po 
miesiącu, w którym podatnik przestał spełniać warunki do 
obniżenia zaliczek, zaliczki są pobierane według zasad okreś
lonych wart. 32 ust. 1 tej ustawy, z uwzględnieniem art. 1 pkt 
21 lit. a) i b) oraz pkt 23 lit. b) ustawy wymienionej 
w § 1 ust. 1 pkt 1 . 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
i ma zastosowanie do dochodów osiąganych od dnia 1 stycz
nia 1995 r. 

Minister Finansów: G. W. Kołodko 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 28 lutego 1995 r. 

w sprawie ustalenia wzoru tablic urzędowych. 

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 
1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, 

, \, 

z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 89, poz. 415) zarządza 
się, co następuje : 
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§ 1. Chronione obszary i twory przyrody, o których 
mowa wart. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1991 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, 
poz. 254 i z 1994 r. Nr 89, poz. 415), oznacza się za pomocą 
tablic urzędowych: 

1) z napisem określającym szczególną formę ochrony przy
rody w brzmieniu ustalonym w akcie o utworzeniu 
obszaru chronionego lub wprowadzającym inną formę 
ochrony przyrody, 

2) z napisem o obowiązujących ograniczeniach i zakazach 
wprowadzonych na podstawie ustawy. 

§ 2. 1. Tło tablic wymienionych w § 1 : 

1) w pkt 1 - jest koloru czerwonego z napisami w kolorze 
białym o wysokości liter w napisach 8 cm, 

2) w pkt 2 - jest koloru białego z napisami w kolorze 
czarnym o wysokości liter w napisach 3 cm. 

2. Wymiary tablic, o których moWa w § 1, zależą od 
długości napisów i wysokości liter, z tym że stosunek 
szerokości tablicy z napisem do jej długości wynosi 1 : 3. 

§ 3. Tablice wykonane przed dniem wejścia w życie 

zarządzenia nie podlegają wymianie na nowe do czasu ich 
zużycia. 

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

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: S. Żelichowski 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 27 stycznia 1995 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 imprezach organizowanych przez TELEMACH z siedzibą w Łodzi w 1995 r. albo w razie 

zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w 1995 r. 

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.12ust.1 pkt2iust.3ustawyzdnia31 stycznia 
1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, z 1989 r. 
Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 10, poz. 46 i z 1994 r. Nr 74, 
poz. 331) 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 Łodzi w Polsce: 

1) na imprezie pn. III Międzynarodowe Targi TEXTIL ME
DIUM'95, odbywającej się w okresie od dnia 25 kwiet
nia do dnia 28 kwietnia 1995 r., 

2) na imprezie pn. II Międzynarodowe Targi Przędzy 
EXPOY AR N M ED I U M '95, odbywającej się w okresie od 
dnia 25 kwietnia do dnia 28 kwietnia 1995 r., 

daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Rzeczy
pospolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem Patentowym", 
patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór 
użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wystawienia 
na tych imprezach w wymienionych wyżej okresach. 

2. Wystawienie wzoru zdobniczego na imprezach okre
ślonych 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 imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do 

i 

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 załącznika 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 


