
Warszawa, dnia 3 stycznia 2011 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego

w Rzeczypospolitej Polskiej

(druk nr 1071)

I. Cel i przedmiot ustawy

Nowelizacja ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu uchylenie przepisów stanowiących

podstawę prawną funkcjonowania Komisji Majątkowej.

Wymieniona ustawa określa zasady stosunku państwa do Kościoła, w tym jego

sytuację prawną i majątkową. Powołana na podstawie tej ustawy Komisja Majątkowa,

składająca się z przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz

Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, przez ponad 20 lat swojego działania, rozpatrzyła

szereg wniosków o wszczęcie postępowań regulacyjnych dotyczących przywrócenia lub

przekazania kościelnym osobom prawnym własności upaństwowionych nieruchomości lub

ich części.

Z uwagi na istotny spadek liczby wniosków o wszczęcie wymienionych postępowań

Rada Ministrów, po konsultacjach z Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski,

przygotowała projekt ustawy mający na celu uchylenie przepisów stanowiących podstawę

funkcjonowania tej Komisji.

W związku z powyższym przedmiotowa ustawa przewiduje zniesienie Komisji

Majątkowej z dniem 1 marca 2011 r.

W świetle przyjętych rozwiązań Komisja Majątkowa ma przedstawić, do dnia

28 lutego 2011 r., ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości

narodowych i etnicznych, Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski i Komisji Wspólnej

Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski

sprawozdanie ze swojej działalności.
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Ponadto w wyżej wskazanym terminie Komisja Majątkowa przekaże ministrowi

właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych

dokumentację z prowadzonych przez nią postępowań regulacyjnych, a także wnioski

o wszczęcie takiego postępowania, które nie zostały rozpatrzone przed dniem wejścia w życie

niniejszej ustawy.

Natomiast uczestnicy postępowań regulacyjnych, w których zespół orzekający lub

Komisja Majątkowa w jej pełnym składzie nie uzgodniły orzeczenia przed dniem wejścia

w życie niniejszej ustawy będą mogli, w określonym terminie, wystąpić o podjęcie

zawieszonego postępowania sądowego lub administracyjnego, a jeżeli nie było ono wszczęte

– wystąpić do sądu o zasądzenie roszczenia.

Termin wejścia w życie przedmiotowej ustawy został określony na dzień 1 lutego

2011 r.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2010 r. w oparciu

o projekt rządowy (druk sejmowy nr 3678). Projekt ustawy był przedmiotem prac sejmowej

Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Komisja po rozpatrzeniu przedłożenia

wprowadziła do niego poprawki, z których najistotniejsza dotyczyła zmiany terminów:

wejścia w życie ustawy z dnia 1 stycznia 2011 r. na dzień 1 lutego 2011 r., zniesienia Komisji

Majątkowej z dnia 31 stycznia 2011 r. na dzień 1 marca 2011 r. oraz zakończenia jej prac

z dnia 31 stycznia 2011 r. na dzień 28 lutego 2011 r.

Podczas drugiego czytania nie zgłoszono dodatkowych poprawek.

Ustawa została uchwalona w brzmieniu zaproponowanym przez sejmową komisję

(druk sejmowy nr 3697).

III. Uwagi szczegółowe

Wejście ustawy w życie z dniem 1 lutego 2011 r. spowoduje, że z tym dniem zostaną

uchylone przepisy dotyczące funkcjonowania Komisji Majątkowej w tym m.in. przepisy

dotyczące wynagrodzenia dla jej członków.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 2 Komisja Majątkowa ma zakończyć swoje prace

do dnia 28 lutego 2011 r. W związku z powyższym z dniem 1 lutego 2011 r. Komisja

Majątkowa, która w ciągu miesiąca będzie jeszcze pracowała i wykonywała m.in. nałożone
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na nią przez przedmiotową ustawę obowiązki, straci podstawę prawną swojego

funkcjonowania.

W celu uniknięcia takiej sytuacji należy wprowadzić odpowiednią poprawkę.

Propozycja poprawki:

- art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r., z wyjątkiem art. 1, który wchodzi

w życie z dniem 1 marca 2011 r.";

Poprawka ta powoduje konieczność wprowadzenia zmian w art. 4 w ust. 1 i 2.

Propozycja poprawki:

- w art. 4 w ust. 1 i 2 wyrazy "wejścia w życie niniejszej ustawy" zastępuje się wyrazami

"1 lutego 2011 r.".

Danuta Drypa
Główny legislator


