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Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055) w zwiàzku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Zarzàdza si´ przeprowadzenie przedtermino-
wych wyborów burmistrza Jelcza-Laskowic w woje-
wództwie dolnoÊlàskim.

§ 2. Dat´ przedterminowych wyborów wyznacza
si´ na niedziel´ 4 wrzeÊnia 2005 r.

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

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

Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 lipca 2005 r.

w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Jelcza-Laskowic w województwie dolnoÊlàskim

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 lipca 2005 r. (poz. 1177)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp. Termin wykonania 
czynnoÊci wyborczej TreÊç czynnoÊci wyborczej

1 2 3

1 w dniu wejÊcia w ˝ycie — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia Wojewody, 
rozporzàdzenia rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych

wyborów burmistrza Jelcza-Laskowic
2 do 5 sierpnia 2005 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia, informacji 

o siedzibie miejskiej komisji wyborczej
3 do 11 sierpnia 2005 r. — powo∏anie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej
4 do 18 sierpnia 2005 r. — zg∏aszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów 

(do godz. 2400) na burmistrza
5 do 23 sierpnia 2005 r. — sk∏adanie przez pe∏nomocników komitetów wyborczych wniosków o

przydzia∏ nieodp∏atnego czasu antenowego w programach telewizji
publicznej i publicznego radia

6 do 24 sierpnia 2005 r. — powo∏anie obwodowych komisji wyborczych,
— podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów g∏osowania,
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie programu i czasu trwania nauki w szko∏ach S∏u˝by Wi´ziennej, trybu sk∏adania egzaminów
na oficera, chorà˝ego i podoficera oraz sposobów doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy

S∏u˝by Wi´ziennej

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 26 kwietnia
1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207,
poz. 1761, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Program i czas trwania nauki w szko∏ach
S∏u˝by Wi´ziennej

§ 1. Nauka w szko∏ach oficerskiej, chorà˝ych i pod-
oficerskiej S∏u˝by Wi´ziennej odbywa si´ w ramach
szkolenia wst´pnego oraz szkolenia zawodowego
w oparciu o ramowe i szczegó∏owe programy nauki
ustalone dla tych szkó∏. 

§ 2. 1. Szkolenie wst´pne prowadzi si´ dla funkcjo-
nariuszy S∏u˝by Wi´ziennej, zwanych dalej „funkcjo-
nariuszami”, w s∏u˝bie przygotowawczej w formie
kursu przygotowawczego realizowanego w systemie
stacjonarnym oraz praktyki zawodowej.

2. Ramowy program kursu przygotowawczego
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Szczegó∏owy program kursu przygotowawcze-
go opracowuje komendant oÊrodka szkolenia i za-
twierdza Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej.

§ 3. 1. Kurs przygotowawczy koƒczy si´ egzami-
nem, który obejmuje sprawdzenie wiedzy teoretycznej
i umiej´tnoÊci praktycznych w zakresie strzelania, oraz
ocenà predyspozycji do s∏u˝by, która uwzgl´dnia wy-
nik egzaminu.

2. Ocen´ egzaminu ustala si´ wed∏ug nast´pujàcej
skali ocen:

1) 6 — celujàca (cel.);
2) 5 — bardzo dobra (bdb);
3) 4 — dobra (db);
4) 3 — dostateczna (dst);
5) 2 — dopuszczajàca (dop.);
6) 1 — niedostateczna (ndst).

3. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna
powo∏ana przez komendanta oÊrodka szkolenia.

4. Z egzaminu sporzàdza si´ protokó∏, który podpi-
sujà cz∏onkowie komisji egzaminacyjnej.

5. Funkcjonariusz, który uzyska∏ ocen´ niedosta-
tecznà z egzaminu, ma prawo przystàpiç do jednego
egzaminu poprawkowego, w terminie wyznaczonym
przez komendanta oÊrodka szkolenia.

6. Uzyskanie oceny niedostatecznej z egzaminu
poprawkowego jest równoznaczne z negatywnà oce-
nà predyspozycji do s∏u˝by i niedopuszczeniem funk-
cjonariusza do praktyki zawodowej.

§ 4. 1. Praktyka zawodowa trwa nie d∏u˝ej ni˝
11 miesi´cy i odbywa si´ w jednostce organizacyjnej
S∏u˝by Wi´ziennej, zwanej dalej „jednostkà organiza-
cyjnà”, w której funkcjonariusz pe∏ni∏ s∏u˝b´ przed de-
legowaniem na kurs przygotowawczy. 

2. Szczegó∏owy program praktyki zawodowej
okreÊla kierownik jednostki organizacyjnej.

3. Praktyka zawodowa koƒczy si´ egzaminem, któ-
ry obejmuje sprawdzenie znajomoÊci obowiàzujàcych
w S∏u˝bie Wi´ziennej przepisów, oraz ocenà predys-
pozycji do s∏u˝by, która uwzgl´dnia wynik egzaminu
i sposób wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych w okresie
praktyki zawodowej.

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142,
poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.

1 2 3

7 od 25 sierpnia 2005 r. — rozpocz´cie nieodp∏atnego rozpowszechniania audycji wyborczych 
w programach telewizji publicznej i publicznego radia

8 do 25 sierpnia 2005 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia
miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na
którym umieszczone sà, w kolejnoÊci alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona,
wiek, wykszta∏cenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zg∏aszajàcego
kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której nale˝y kandydat

9 do 31 sierpnia 2005 r. — sporzàdzenie spisu wyborców
10 2 wrzeÊnia 2005 r. — zakoƒczenie kampanii wyborczej

o godz. 2400

11 3 wrzeÊnia 2005 r. — przekazanie przewodniczàcym obwodowych komisji wyborczych spisów
wyborców

12 4 wrzeÊnia 2005 r. — przeprowadzenie g∏osowania
godz. 600—2000


