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OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 30 stycznia 2004 r.

w sprawie uznania terytorium Islamskiego Paƒstwa Afganistanu za stref´ dzia∏aƒ wojennych

Na podstawie § 19 ust. 3 rozporzàdzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposa˝enia
i innych nale˝noÊci pieni´˝nych otrzymywanych przez
˝o∏nierzy wyznaczonych do pe∏nienia s∏u˝by poza gra-
nicami paƒstwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1198, z póên.
zm.1)) stwierdzam, i˝ od dnia 1 stycznia 2004 r. teryto-
rium Islamskiego Paƒstwa Afganistanu uznaje si´ za
stref´ dzia∏aƒ wojennych.

Data ustania tego stanu zostanie podana w odr´b-
nym obwieszczeniu.

Ustaje stan okreÊlony w obwieszczeniu Ministra
Spraw Zagranicznych z dnia 24 kwietnia 2002 r.
w sprawie uznania rejonu dzia∏ania Polskiego Kontyn-
gentu Wojskowego w sk∏adzie si∏ sojuszniczych
w operacji „Enduring Freedom” za stref´ dzia∏aƒ wo-
jennych (M. P. Nr 16, poz. 272).

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz
———————
1) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 148, poz. 1647, z 2002 r. Nr 239, poz. 2042

oraz z 2003 r. Nr 12, poz. 126, Nr 86, poz. 791 i Nr 204, poz. 1979.
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OBWIESZCZENIE PREZESA SÑDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE

z dnia 6 lutego 2004 r.

o podaniu do publicznej wiadomoÊci prawomocnego orzeczenia Sàdu stwierdzajàcego niezgodnoÊç 
z prawdà oÊwiadczenia osoby lustrowanej

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 11 kwietnia
1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach bez-
pieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach
1944 — 1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne
(Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62,
poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488
i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74,
poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175,
poz. 1434 oraz z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99,
poz. 921) podaje si´ do publicznej wiadomoÊci, co na-
st´puje:

Sàd Apelacyjny w Warszawie V Wydzia∏ Lustracyj-
ny prawomocnym orzeczeniem z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie V AL 12/02 stwierdzi∏, ˝e:

Wanda Barciszewska, córka Zygmunta, urodzona
31 stycznia 1921 r. w Bydgoszczy z∏o˝y∏a niezgodne
z prawdà oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu
pracy lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa lub wspó∏pracy z nimi w latach 1944 — 1990
osób pe∏niàcych funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r.
Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681
i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50,
poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676,
Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434
oraz z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921).

Prezes Sàdu Apelacyjnego w Warszawie: 
H. Szachu∏owicz
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OBWIESZCZENIE PREZESA URZ¢DU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 lutego 2004 r.

o wskazaniu wystaw publicznych dajàcych pierwszeƒstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego 
albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru u˝ytkowego, 

wzoru przemys∏owego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemy-
s∏owej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117) og∏asza si´,
co nast´puje:

Nast´pujàce imprezy, organizowane przez Targi
Kielce Sp. z o.o., na ich terenach wystawienniczych

w Kielcach, sà wystawami publicznymi dajàcymi
pierwszeƒstwo do uzyskania patentu, prawa ochron-
nego albo prawa z rejestracji, oznaczone wed∏ug daty
wystawienia na nich wynalazku, wzoru u˝ytkowego,
wzoru przemys∏owego bàdê towaru oznaczonego zna-
kiem towarowym:


