PROJEKT

USTAWA
z dnia……………………..
o świeckim państwie
Wypełniając zasady określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wynikające z
art. 1 Konstytucji, iż Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli
oraz z art. 25 Konstytucji, iż władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują
bezstronność sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych,
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że Polska jest państwem świeckim, w którym
istnieje ścisły rozdział kościołów i związków wyznaniowych od państwa. W celu
zabezpieczenia świeckiego charakteru Rzeczypospolitej Polskiej uchwala się, co
następuje:
Art. 1.
W ustawie z dnia 17 maja 1989r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z
2017r., poz. 153 - tekst jednolity) wprowadza się następujące zmiany:

- art. 16 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Państwo współdziała z kościołami, innymi związkami wyznaniowymi oraz
reprezentatywnymi organizacjami świeckimi mającymi za cel krzewienie kultury świeckiej
oraz zasad agnostycyzmu i ateizmu, w celu realizacji postanowień ustawy, a w szczególności
gwarancji zasad wolności sumienia i wyznania.
2. W celu, o którym mowa w ust. 1, tworzy się Komisję Wspólną Rządu i Kościołów,
Związków Wyznaniowych oraz Organizacji Świeckich.
3. Prezes Rady Ministrów określi w drodze Rozporządzenia skład Komisji oraz szczegółowe
zasady jej działania, przy czym za reprezentatywne organizacje świeckie uznaje się te
organizacje, które działają jako stowarzyszenie i zrzeszają co najmniej 1000 członkiń i
członków w skali kraju albo działają jako fundacja od co najmniej 5 lat.”

- uchyla się art. 16a.
Art. 2.

W ustawie z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018r., poz. 380 - tekst jedn.) wprowadza się następujące
zmiany:

- uchyla się art 4.
Art. 3.
W ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r., poz, 2198, 2203,
2361 - tekst jedn.) wprowadza się następujące zmiany:

- art. 12 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą udostępniać bezpłatnie sale
kościołom i związkom wyznaniowym na naukę religii w ramach zajęć pozalekcyjnych.
2. O uczęszczaniu na lekcje religii decydują rodzice uczniów w formie pisemnego
oświadczenia, po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie.
3. Organizacja nauki religii, w szczególności wynagrodzenie osób nauczających religię, nie
mogą być finansowane ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 57, poz. 1241 z późn. zm.).
4. Minister Edukacji Narodowej określi w drodze rozporządzenia, po konsultacji z Komisję
Wspólną Rządu i Kościołów, Związków Wyznaniowych oraz Organizacji Świeckich, o której
mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U.
z 2017r., poz. 153 - tekst jednolity), szczegółowe warunki i sposób wykonywania zadań
określonych w ust. 1 i 2”.
- art. 44b ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
,,7. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z art. 12 oraz przepisami wydanymi
na podstawie art. 12 ust. 4. Ocena z religii nie wchodzi w średnią ocen uczniaˮ.

Art. 4.
W ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996 - tekst jedn.),
wprowadza się następujące zmiany:

-

art. 109 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o
których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o systemie oświaty,
zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3
ustawy o systemie oświaty, oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późn.
zm.), organizowane w trybie określonym w tych przepisach.”

Art. 5.
W ustawie z dnia 20 marca 1950r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu
proboszczom posiadania gospodarstw rolnymi utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz.U. z
1950r., Nr 9, poz. 87) wprowadza się następujące zmiany:

-

art. 7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Ministrów ustali tryb zarządu i użytkowania (ust. 1).”

-

uchyla się art. 8;

-

uchyla się art. 9;

-

uchyla się art. 10;

-

uchyla się art. 11.

Art. 6.
W ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z
2017r., poz. 1778 - tekst jedn. z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

-

uchyla się art. 4 pkt 2 lit. f);

-

art. 16 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 10 podlegających obowiązkowo tym ubezpieczeniom, finansują ubezpieczeni.”

-

art. 16 ust. 10a otrzymuje następujące brzmienie:

„Składki za ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10, może finansować
zwierzchnia krajowa instytucja diecezjalna lub zakonna po uprzednim powiadomieniu
Zakładu”

Art. 7.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz.U. z 2018r., Nr 1510 - tekst jedn. z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:

-

art. 86 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne duchownych oraz alumnów wyższych seminariów
duchownych

i

teologicznych,

postulantów,

nowicjuszy

i

juniorystów

oraz

ich

odpowiedników, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami podatku
dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od
przychodów osób duchownych, są finansowane przez zwierzchnią krajową instytucję
diecezjalną lub zakonną.”
- uchyla się art. 86 ust. 5.

Art. 8.
Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu Polski, Komisja Wspólna
Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej, Komisja Wspólna Przedstawicieli
Rządu RP i Aliansu Ewangelicznego w RP, Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP oraz
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP, Komisja Wspólna Rządu RP i Świętego
Soboru Biskupów ulegają rozwiązaniu z dniem wejścia w życie ustawy.

Art. 9.
Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3, art. 4,
które wchodzą w życie z dniem 1 września 2019r. oraz art. 5, art. 6, art. 7, które wchodzą w
życie z dniem 1 stycznia 2020r.

