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S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 3678). 

 

 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 regulaminu Sejmu –

skierował w dniu 10 grudnia 2010 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Administracji i 

Spraw Wewnętrznych do pierwszego czytania. 

 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po przeprowadzeniu pierwszego 

czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2010 r. 

wnosi: 

 
W y s o k i   S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 
 
 
Warszawa, dnia  15 grudnia 2010 r. 
   
   
   
  Przewodniczący Komisji 

  i Sprawozdawca 

 

  /-/ Marek Biernacki  



Liczba stron : 1       Data :  2010-12-16       Nazwa pliku : 0139-03A.NK 
VI kadencja/ druk nr 3678 

 

1  

Projekt 

 

 

USTAWA 

z dnia    2010 r. 

 

o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) uchyla się art. 62, 
art. 63 ust. 4–8, art. 64, art. 65 i art. 67. 

 

Art. 2.  

1. Z dniem 1 marca 2011 r. znosi się Komisję Majątkową. 

2. Komisja Majątkowa zakończy prace do dnia 28 lutego 2011 r.  

3. Komisja Majątkowa, do dnia 28 lutego 2011 r., przedstawi ministrowi właści-
wemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, 
Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski oraz Komisji Wspólnej Przedsta-
wicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski spra-
wozdanie ze swojej działalności. 

 

Art. 3.  

1. Komisja Majątkowa, do dnia 28 lutego 2011 r., przekaże ministrowi właściwe-
mu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych do-
kumentację zgromadzoną w toku prowadzonych przez nią postępowań regula-
cyjnych, w tym akta przekazane Komisji Majątkowej na podstawie art. 62 ust. 4 
ustawy, o której mowa w art. 1. 

2.  Komisja Majątkowa, do dnia 28 lutego 2011 r., przekaże ministrowi właściwe-
mu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych 
wnioski o wszczęcie postępowania regulacyjnego, złożone na podstawie art. 62 
ust. 3 zdanie pierwsze ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 2 ustawy z dnia 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 

i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 
1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, 
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2009 
r. Nr 219, poz. 1710 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.  



Liczba stron : 2       Data :  2010-12-16       Nazwa pliku : 0139-03A.NK 
VI kadencja/ druk nr 3678 

 

2  

11 października 1991 r. o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Kato-
lickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 107, poz. 459) i nierozpatrzone 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zawiadamiając pisemnie uczest-
ników postępowań regulacyjnych o nierozpatrzeniu tych wniosków. 

 

Art. 4.  

1. Uczestnicy postępowań regulacyjnych, w których zespół orzekający lub Komisja 
Majątkowa w jej pełnym składzie nie uzgodniły orzeczenia przed dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy, mogą, w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania o 
tym pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy, o której 
mowa w art. 1, wystąpić o podjęcie zawieszonego postępowania sądowego lub 
administracyjnego, a jeżeli nie było ono wszczęte – wystąpić do sądu o zasądze-
nie roszczenia. Przy rozpoznawaniu sprawy sąd stosuje przepisy art. 63 ust. 1–3 
ustawy, o której mowa w art. 1. W przypadku braku wystąpienia do sądu w tym 
okresie, roszczenie wygasa. 

2. W przypadku nierozpatrzenia wniosków o wszczęcie postępowania regulacyjne-
go, złożonych na podstawie art. 62 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy, o której mowa 
w art. 1, oraz art. 2 ustawy z dnia 11 października 1991 r. o zmianie ustawy o 
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do u-
czestników postępowań regulacyjnych stosuje się odpowiednio przepis ust. 1, z 
tym że termin w nim wskazany liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej usta-
wy. 

 

Art. 5. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 
 




