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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 12 stycznia 2011 r.
Druk nr 1071 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
oraz

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2011 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 12 stycznia 2011 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o stosunku
w Rzeczypospolitej Polskiej,

Państwa

do

Kościoła

Katolickiego

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt II.

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Stanisław Piotrowicz

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Mariusz Witczak

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

Wniosek sen.
S. Piotrowicza

II.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wniosek
KPCPP,
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

III.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Uwaga:
Poprawki nr 1 i 5 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 3.
1)

w art. 1 wyrazy "art. 62" zastępuje się wyrazami "art. 62 ust. 1-7
i 9";

Poprawka sen.
P. Ł. J.
Andrzejewskiego

Uwaga:
Poprawki nr 2, 4 i 7 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 3.
2)

w art. 3 w ust. 2 wyrazy "wejścia w życie niniejszej ustawy"
zastępuje się wyrazami "1 lutego 2011 r.";

Poprawka sen.
P. Ł. J.
Andrzejewskiego

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie poprawki nr 6.
3)

art. 4 otrzymuje brzmienie:
"Art. 4. 1. W postępowaniu regulacyjnym, w którym zespół
orzekający lub Komisja Majątkowa w jej pełnym
składzie nie uzgodniły orzeczenia przed dniem wejścia

Poprawka
senatorów:
R. Bendera,
Z. Cichonia,
B. Paszkowskiego,
S. Piotrowicza
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w życie niniejszej ustawy, minister właściwy do spraw
wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych przekazuje akta, o których mowa w art. 62
ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, sądowi lub
organowi administracji państwowej, przed którym
prowadzone

było

postępowanie

przed

jego

zawieszeniem i przekazaniem do rozpoznania Komisji
Majątkowej.
2. Wnioski o wszczęcie postępowania regulacyjnego, o
których mowa w art. 3 ust. 2, nierozpatrzone przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, minister
właściwy
mniejszości

do

spraw

wyznań

narodowych

religijnych

i etnicznych

oraz

przekazuje

sądowi okręgowemu właściwemu według siedziby
kościelnej osoby prawnej.
3. W postępowaniu sądowym kościelne osoby prawne są
zwolnione od opłat i kosztów postępowania. Przepisu
art. 89 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. Nr. 43, poz. 296 z
późn. zm.) nie stosuje się.";

4)

w art. 4 w ust. 1 i 2 wyrazy "wejścia w życie niniejszej ustawy"
zastępuje się wyrazami "1 lutego 2011 r.";

5)

w art. 4 w ust. 1 po wyrazach "stosuje przepisy" dodaje się wyrazy
"art. 62 ust. 8 i ";

6)

po art. 4 dodaje się art. … w brzmieniu:
"Art. ... W postępowaniach, o których mowa w art. 4 kościelne
osoby prawne są zwolnione od opłat i kosztów
postępowania.";

Poprawka sen.
P. Ł. J.
Andrzejewskiego

Poprawka sen.
P. Ł. J.
Andrzejewskiego

Poprawka sen.
C. Ryszki
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7)

art. 5 otrzymuje brzmienie:
"Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.,

Poprawka sen.
P. Ł. J.
Andrzejewskiego

z wyjątkiem art. 1, który wchodzi w życie z dniem
1 marca 2011 r.".

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

