
MONITOR POLSKI 
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 7 sierpnia 1997 r. Nr 48 
TREŚĆ: 
Poz.: 

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

462 - z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji .Nadzwyczajnej do 
spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim 949 

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

463 - z dnia 31 lipca 1997 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Tadeusza 
Kowalczyka 950 

ZARZĄDZENIA: 

464 - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie sposobu 
przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania prze-
mieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa 950 

465 - Ministra Spraw Wewnętrznych · i Administracji z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie sposobu 
przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niejawnego nadzorowania 
przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa 951 

466 - Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 1997 r. zmieniają
ce zarządzenie w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa 
ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z reje
stracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru n,a imprezach orga
nizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z 0 .0. w roku 1997 albo w razie za-
mieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1~7 953 

467 - Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie urlopów funkcjonariu-
szy Urzędu Ochrony Państwa 953 

UCHWAŁY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ: 

468 - z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komi
sji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich 
w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 958 

469 - z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komi-
sji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu 
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r. 959 

462 

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 25 lipca 1997 r. 

w sprawie powolania przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw inicjatywy ustawodawczej 
w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim. . 

Art. 1. Senat, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulami- Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
nu Senatu, powołuje senatora Piotra Łukasza Juliusza cia. 
Andrzejewskiego na przewodniczącego Komisji Nad-
zwyczajnej do spraw inicjatywy ustawodawczej 
w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim. Marszałek Senatu: w z. Z. Kuratowska 




