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UCHWAŁA Nr 12 RADY MINISTRÓW 

z dnia 25 lutego 1997 r. 

w sprawie wykonania postanowień Rezolucji nr 1074 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczo
nych z dnia 1 października 1996 r., dotyczącej zakończenia wykonywania środków podjętych wobec władz 

Federalnej Republiki Jugosławii (Serbia i Czarnogóra). 

W związku z Rezolucją nr 1074 Rady Bezpieczeń
stwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 1 paź
dziernika 1996 r. dotyczącą zakończenia wykonywania 
środków podjętych wobec władz Federalnej Republiki 
Jugosławii (Serbia i Czarnogóra), zwaną dalej " Rezolu
cją", Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Ministrowie: Finansów, Gospodarki, Sprawie
dliwośc i, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Trans
portu i Gospodarki Morskiej oraz Prezes Głównego 
Urzędu Ceł zapewn i ą podjęcie niezwłocznych działań 
zmierzających do zakończenia wykonywania środków 
w stosunku do władz Federalnej Republ iki Jugosławii, 
określonych w uchwale nr 54 Rady Ministrów z dnia 
24 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania postanowień 
Rezolucji nr 820 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Na
rodów Zjednoczonych z dnia 18 kwietnia 1993 r. doty
czących środków podjętych wobec władz Federalnej 
Republiki Jugosławii (Serbia i Czarnogóra) (Monitor 
Polski Nr 33, poz. 336), zwanej dalej "uchwałą nr 54", 
zawieszonych uchwałą nr 135 Rady Ministrów z dnia 
28 listopada 1995 r. w sprawie wykonania postanowień 
Rezolucji nr 1022 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Na
rodów Zjednoczonych z dn ia 22 listopada 1995 r. doty-

czącej zawieszenia wykonywania środków podjętych 
wobec władz Federalnej Republiki Jugosławii (Serbia 
i Czarnogóra) (Mon itor Polski Nr 64, poz. 697). 

§ 2. Niniejsza uchwała nie wpływa na skutki praw
ne działań podjętych w celu wykonania środków okre
ślonych w § 4 i 5 uchwały nr 54. 

§ 3. Ministrowie: Finansów, Gospodarki, Sprawie
dliwości, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Trans
portu i Gospodarki Morskiej oraz Prezes Głównego 
Urzędu Ceł przekażą Ministrowi Spraw Zagranicznych 
i nformację o działaniach podjętych w celu realizacji ni
niejszej uchwały w terminie 15 dni od dnia jej ogłosze
nia. 

§ 4. Minister Spraw Zagranicznych koordynuje 
działania wynikające z niniejszej uchwały. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dn iem powzięc i a 
i podlega ogłoszeniu. 

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 
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UCHWAŁA Nr 13 RADY MINISTRÓW 

z dnia 25 lutego 1997 r. 

Regulamin pracy Rady Ministrów. 

Na podstawie art. 16 i 25 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz 
o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 
i Nr 156, poz. 775) Rada Ministrów uchwala, co następu
je: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Rada Ministrów (Rząd), wykonując ustano
wione dla niej w Konstytucji i ustawach zadania i kom
petencje, rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnię
cia w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 
8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Mi
nistrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 
106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775), zwanej dalej "ustawą" . 

2. Przepisy uchwały dotyczące ministrów stosuje 
się również do członków Rady Ministrów, o których 

mowa wart. 53 ust. 1 pkt 4 ustawy konstytucyjnej 
z dnia 17 paźdz i ernika 1992 r. o wzajemnych stosun
kach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rze
czypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorial
nym (Dz. U. Nr 84, poz. 426, z 1995 r. Nr 38, poz. 184 
i Nr 150, poz. 729 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 488), 
z uwzględnieniem odrębności wynikających z zakresu 
i trybu ich działania. 

§ 2. Rada Ministrów, w granicach swoich konstytu
cyjnych i ustawowych kompetencji, rozpatruje sprawy 
w trybie zapewniającym kolegialne podejmowanie 
rozstrzygnięć oraz ustalanie i realizowanie jednolitej 
polityki Rządu. 

§ 3. 1. Członkowie Rady Ministrów inicjują i realizu
ją politykę ustaloną przez Radę Ministrów, a w szcze
gólności : 




