Zmiana uchwały o trybie prac... z 3 lipca 1996

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uchwały Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej o trybie prac nad ustawą o ratyfikacji Konkordatu
między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską
(3 lipca 1996 r., Warszawa)
§ 1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 1994 r. o trybie prac nad
ustawą o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską (Monitor
Polski Nr 39, poz. 326 i z 1995 r. Nr 8, poz. 110) w § 3 po wyrazie „Konstytucja" skreśla się
wyrazy „jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 1995 r."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Marszałek Sejmu J. Zych
Monitor Polski Nr 43, poz. 418.
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Żadna część niniejszych opracowań nie może być wykorzystywana w celach
komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz inne
programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane przez Autora.
Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do
okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw Autorskich
bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie
odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
Racjonalista.pl
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serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

