
Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protoko∏u
z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniajàcego Konwencj´
w sprawie ustanowienia Europejskiego Urz´du Policji
(Konwencj´ o Europolu) oraz Protokó∏ w sprawie przy-
wilejów i immunitetów Europolu, cz∏onków jego orga-
nów, zast´pców dyrektora i pracowników Europolu.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 28 maja 2004 r.

o ratyfikacji Protoko∏u z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniajàcego Konwencj´ w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Urz´du Policji (Konwencj´ o Europolu) oraz Protokó∏ w sprawie przywilejów i immunitetów

Europolu, cz∏onków jego organów, zast´pców dyrektora i pracowników Europolu
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USTAWA

z dnia 28 maja 2004 r.

o ratyfikacji Protoko∏u z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniajàcego Konwencj´ w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Urz´du Policji (Konwencj´ o Europolu), 

sporzàdzonego w oparciu o artyku∏ 43 ust´p 1 tej Konwencji

Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protoko∏u
z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniajàcego Konwencj´
w sprawie ustanowienia Europejskiego Urz´du Policji
(Konwencj´ o Europolu), sporzàdzonego w oparciu
o artyku∏ 43 ust´p 1 tej Konwencji.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lipca 2004 r.

w sprawie zarzàdzenia wyborów uzupe∏niajàcych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 215 ust. 1 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z póên. zm.1)) w zwiàz-

ku z postanowieniami Marsza∏ka Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie
stwierdzenia wygaÊni´cia mandatów: senatora Mie-
czys∏awa Janowskiego wybranego w okr´gu wybor-
czym nr 22, senator Gra˝yny Staniszewskiej wybranej
w okr´gu wyborczym nr 26, senator Genowefy Gra-
bowskiej wybranej w okr´gu wyborczym nr 30 i sena-
tora Adama Gierka wybranego w okr´gu wyborczym
nr 31 stanowi si´, co nast´puje:

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14,
poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz
z 2004 r. Nr 25, poz. 219.



§ 1. Zarzàdzam wybory uzupe∏niajàce:

1) w województwie podkarpackim w okr´gu wybor-
czym nr 22 obejmujàcym obszary powiatów: d´-
bicki, kolbuszowski, le˝ajski, ∏aƒcucki, mielecki, ni-
˝aƒski, ropczycko-s´dziszowski, rzeszowski, stalo-
wowolski, strzy˝owski i tarnobrzeski oraz miast na
prawach powiatu: Rzeszów i Tarnobrzeg, z siedzi-
bà Okr´gowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie,

2) w województwie Êlàskim w okr´gu wyborczym
nr 26, obejmujàcym obszary powiatów: bielski,
cieszyƒski, pszczyƒski i ˝ywiecki oraz miasta na
prawach powiatu Bielsko-Bia∏a, z siedzibà Okr´go-
wej Komisji Wyborczej w Bielsku-Bia∏ej,

3) w województwie Êlàskim w okr´gu wyborczym
nr 30 obejmujàcym obszar powiatu bieruƒsko-l´-
dziƒskiego oraz miast na prawach powiatu: Cho-
rzów, Katowice, Mys∏owice, Piekary Âlàskie, Ruda
Âlàska, Siemianowice Âlàskie, Âwi´toch∏owice
i Tychy, z siedzibà Okr´gowej Komisji Wyborczej
w Katowicach,

4) w województwie Êlàskim w okr´gu wyborczym
nr 31, obejmujàcym obszary powiatów b´dziƒ-
skiego i zawierciaƒskiego oraz miast na prawach
powiatu: Dàbrowa Górnicza, Jaworzno i Sosno-
wiec z siedzibà Okr´gowej Komisji Wyborczej
w Sosnowcu

— do mandatów, których wygaÊni´cie stwierdzi∏
Marsza∏ek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Dat´ wyborów wyznaczam na niedziel´ dnia
12 wrzeÊnia 2004 r.

§ 3. Dni, w których up∏ywajà terminy wykonania
czynnoÊci wyborczych, okreÊla kalendarz wyborczy,
stanowiàcy za∏àcznik do postanowienia.

§ 4. Postanowienie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Za∏àcznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 5 lipca 2004 r. (poz. 1651)

KALENDARZ WYBORCZY

dla wyborów uzupe∏niajàcych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 12 wrzeÊnia 2004 r.

w województwach: podkarpackim w okr´gu wyborczym nr 22 z siedzibà Okr´gowej Komisji Wyborczej
w Rzeszowie i Êlàskim w okr´gu wyborczym nr 26

z siedzibà w Okr´gowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Bia∏ej, w okr´gu wyborczym nr 30
z siedzibà Okr´gowej Komisji Wyborczej w Katowicach i w okr´gu wyborczym nr 31

z siedzibà Okr´gowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu

Data wykonania
czynnoÊci wyborczych TreÊç czynnoÊci wyborczych

1 2

do dnia 22 lipca 2004 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci informacji o okr´gach wyborczych nr 22, 
nr 26, nr 30 i nr 31

do dnia 24 lipca 2004 r. — zawiadomienie Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
— przez organ partii politycznej o zamiarze zg∏oszenia kandydata na senatora,
— przez pe∏nomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu 

wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 26 lipca 2004 r. — powo∏anie okr´gowych komisji wyborczych

do dnia 3 sierpnia 2004 r. — zg∏aszanie kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania
do godz. 2400

do dnia 13 sierpnia 2004 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci informacji o granicach i numerach ob-
wodów g∏osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

— zg∏aszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pe∏no-
mocników wyborczych

od dnia 22 sierpnia 2004 r. — powo∏anie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodo-
wych komisji wyborczych



Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwaran-
cji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42,
poz. 386 i Nr 148, poz. 1551) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warun-
ków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspiera-
nie dzia∏alnoÊci rolniczej na obszarach o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania obj´tej planem roz-
woju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 73, poz. 657)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) je˝eli ∏àczna powierzchnia dzia∏ek rolnych po-
∏o˝onych na obszarach o niekorzystnych wa-
runkach gospodarowania, zwanych dalej „ob-
szarami ONW”, na których jest prowadzona
dzia∏alnoÊç rolnicza, wynosi co najmniej hek-
tar.”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. P∏atnoÊç ONW jest udzielana producentowi
rolnemu do po∏o˝onych na obszarach ONW
dzia∏ek rolnych u˝ytkowanych jako grunty or-
ne, sady, ∏àki trwa∏e oraz pastwiska trwa∏e
w wysokoÊci:
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1 2

od dnia 22 sierpnia 2004 r. — sk∏adanie przez ˝o∏nierzy pe∏niàcych zasadniczà lub okresowà s∏u˝b´ woj-
do dnia 29 sierpnia 2004 r. skowà oraz pe∏niàcych s∏u˝b´ w charakterze kandydatów na ˝o∏nierzy zawo-

dowych lub odbywajàcych çwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a tak˝e ra-
towników odbywajàcych zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà w obronie cywilnej
poza miejscem sta∏ego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszaro-
wanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu, Stra˝y Granicznej, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej oraz S∏u˝by Wi´ziennej pe∏niàcych s∏u˝b´ w systemie
skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców sporzàdzanego
dla miejscowoÊci, w której odbywajà s∏u˝b´

od dnia 28 sierpnia 2004 r. — nieodp∏atne rozpowszechnianie audycji wyborczych w regionalnych progra-
do dnia 10 wrzeÊnia 2004 r. mach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych
do godz. 2400 przez komitety wyborcze

do dnia 29 sierpnia 2004 r. — sporzàdzenie spisów wyborców przez gminy

do dnia 2 wrzeÊnia 2004 r. — sk∏adanie wniosków przez wyborców przebywajàcych czasowo na obszarze
gminy lub wyborców nigdzie niezamieszka∏ych o dopisanie do spisu wybor-
ców,

— sk∏adanie wniosków przez wyborców niepe∏nosprawnych o dopisanie ich 
do spisu w wybranym obwodzie g∏osowania na obszarze gminy w∏aÊciwej
ze wzgl´du na miejsce sta∏ego zamieszkania,

— podanie przez okr´gowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, infor-
macji o zarejestrowanych kandydatach na senatorów

w dniu 10 wrzeÊnia 2004 r. — zakoƒczenie kampanii wyborczej
o godz. 2400

w dniu 12 wrzeÊnia 2004 r. — g∏osowanie
godz. 600 — 2000
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 czerwca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej
na wspieranie dzia∏alnoÊci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich


