
Monitor Polski Nr 8 - 166- Poz. 109, 110 i 111 

Uwzględniając warunki ekonomiczne i geopolityczne 
naszego kraju, Sejm opowiada się za budową zinte.growane
go systemu obronnego, umożliwiającego maksymalne wy
-korzystanie dla celów obronnych potencjału państwa i naro
du. 

Należy również zintensyfikować i kontynuować wysiłki 

na rzecz objęcia Polski i naszej części Europy strukturami 
bezpieczeństwa, takimi jak NATO I UZE. 

Sejm z satysfakcją stwierdza, że mimo trudności żoł
nierze Wojska Polskiego dobrze wywiązują się ze stawianych 
zadań, za co wyraża im uznanie. 

Marszałek Sejmu: J. Oleksy 
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UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 16 lutego 1995 r. 

w sprawie zmiany uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o trybie prac nad ustawą o ratyfikacji Konkordatu 
między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. 

§ 1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
1 lipca 1994 r. o trybie prac nad ustawą o ratyfikacji 
Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospo
litą Polską w § 2 w tiret pierwszym wyrazy "do dnia 31 

stycznia 1995 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 15 marca 
1995 r." 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Sejmu: J. Oleksy 
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UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 17 lutego 1995 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej (Monitor Polski Nr 26, poz. 185 i Nr 34, poz. 239, 
z 1993 r. Nr 13, poz. 89 i Nr 63, poz. 562 oraz z 1994 r. Nr 47, 
poz. 379 i Nr 62, poz. 545) art. 61 g otrzymuje brzmienie: 

,;Art. 61 g. 1. We wniosku o uchwalenie wotum nieufności 
. dla Rządu można zgłosić kandydata na nowe

go Prezesa Rady Ministrów, któremu powierza 
się misję utworzenia Rządu. 

2. Jeżeli zgłoszono więcej niż jeden wniosek 
o uchwalenie wotum nieufności dla Rządu ze 
zgłoszeniem kandydata na nowego Prezesa 
Rady Ministrów, są one rozpatrywane łącznie, 
jednak poddanie ich pod głosowanie następu
je oddzielnie, według kolejności zgłoszenia. 

3. Jeżeli zgłoszono wniosek lub wnioski 
o uchwalenie wotum nieufności dla Rządu ze 
zgłoszeniem kandydata na nowego Prezesa 
Rady Ministrów oraz wniosek lub wnioski bez 
zgłoszenia kandydata, są one rozpatrywane 
łącznie, jednakże w pierwszej kolejności pod
daje się pod głosowanie wnioski ze zgłosze
niem kandydata. 

4. Uchwalenie wniosku następuje bezw;zględną 
większością głosów, w obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby posłów. 

5. W przypadku uchwalenia jednego wniosku, . 
pozostałe wnioski nie podlegają głosowaniu . 

6. Uchwałę o wyrażeniu wotum nieufności Rzą
dowi i wyborze nowego Prezesa Rady Minist
rów, któremu powierzono misję utworzenia 
Rządu, Marszałek Sejmu przesyła niezwłocz
nie Prezydentowi i PrezesowI Rady Ministrów. 

7. W terminie 21 dni od dnia wyboru Prezesa 
Rady Ministrów Sejm dokonuje wyboru pro
ponowanego przez Prezesa Rady Ministrów 
składu Rady Ministrów. Do wyboru Rady 
Ministrów stosuje się przepisy art. 61 b ust. 
5-10." 

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Marszałek Sejmu: J. Oleksy 


