
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o stosunku Paƒstwa do KoÊcio∏a Katolickiego w Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Nadaje si´ osobowoÊç prawnà organizacji ko-
Êcielnej KoÊcio∏a Katolickiego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej pod nazwà „Polskie Towarzystwo Teologiczne”

z siedzibà w Krakowie, erygowanej przez Przewodni-
czàcego Konferencji Episkopatu Polski.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
R. Kalisz
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1756

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 12 lipca 2004 r.

w sprawie nadania osobowoÊci prawnej Polskiemu Towarzystwu Teologicznemu

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — wyznania religijne, na podstawie

§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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 oraz z 2004 r.
Nr 68, poz. 623.

1757

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 12 lipca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie post´powania w sprawach o uznanie za repatrianta

Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopa-
da 2000 r. o repatriacji  (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie
post´powania w sprawach o uznanie za repatrianta
(Dz. U. Nr 22, poz. 260) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 9 li-
stopada 2000 r. o repatriacji, zwanej dalej
„ustawà”, zamieszkiwa∏a na sta∏e na teryto-
rium obecnej Republiki Armenii, Republiki
Azerbejd˝aƒskiej, Republiki Gruzji, Republiki
Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki
Tad˝ykistanu, Republiki Turkmenistanu, Repu-
bliki Uzbekistanu albo azjatyckiej cz´Êci Fede-
racji Rosyjskiej i przebywa na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej na podstawie zezwole-
nia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzie-

lonego w zwiàzku z pobieraniem nauki w szko-
le wy˝szej na podstawie przepisów o podej-
mowaniu i odbywaniu studiów przez osoby
nieb´dàce obywatelami polskimi, albo”;

2) w § 4:

a) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) poÊwiadczonà urz´dowo kopi´ karty poby-
tu,

2) zaÊwiadczenie, ˝e pobiera∏a nauk´ w szkole
wy˝szej na podstawie przepisów o podej-
mowaniu i odbywaniu studiów przez osoby
nieb´dàce obywatelami polskimi, oraz od-
pis dyplomu,”,

b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) poÊwiadczonà urz´dowo kopi´ karty poby-
tu,”;

3) u˝yty w § 5, w § 6 ust. 1 i 2 oraz w § 7 wyraz „nie-
pe∏noletniego” zast´puje si´ wyrazem „ma∏olet-
niego”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
R. Kalisz

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).


