
STATUT KOMISJI HISTORYCZNEJ  
KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

 
(tekst jednolity przyjęty przez Radę Synodalną uchwałą nr 19/2014 z dnia 16 września 2014 r.)  

   
§ 1 

Komisja Historyczna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej 
"Komisją", powołana została uchwałą Konsystorza nr 6 z dnia 2 marca 2007 r. na wniosek Biskupa 
Kościoła w celu zbadania zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej oraz archiwów 
wewnątrzkościelnych, dotyczących inwigilacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przez organa 
bezpieczeństwa państwa w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. 
 

§ 2 
Zadaniem Komisji  jest także  zebranie materiałów dotyczących przypadków ewentualnej współpracy 
świeckich członków diecezjalnych i zwierzchnich władz kościelnych oraz duchownych z organami 
bezpieczeństwa na szkodę Kościoła, w celu przedstawienia ich Kolegium Komisji wraz z wstępną 
informacją o zawartości tych materiałów.  
 

§ 2a 
Po zakończeniu badań Komisja przygotuje opracowanie zawierające podsumowanie wyników jej 
pracy.  

  
§ 3  

1. Organem nadzorującym i koordynującym pracę Komisji Historycznej jest Kolegium Komisji, które 
ustala priorytety jej działalności oraz przyjmuje okresowe sprawozdania Przewodniczącego Komisji 
Historycznej.  
2. Wyniki swoich prac Komisja Historyczna przedstawia Kolegium Komisji. Kolegium Komisji  
Historycznej w ocenie zgromadzonych materiałów kieruje się dobrem Kościoła, uwzględniając dowody 
i okoliczności sprawy. 
3. W przypadku gdy materiały  przedstawiane w trybie § 3 ust. 2 niniejszego Statutu dotyczą członka 
Kolegium – podlega on wyłączeniu z dalszych prac Kolegium. Wyłączenie to dotyczy także członka 
Komisji Historycznej. W takich przypadkach skład Kolegium i Komisji Historycznej zostaje uzupełniony 
w przewidzianym w Regulaminie trybie.  
4. W postępowaniu przed Kolegium Komisji obowiązuje zasada domniemania niewinności.  Kolegium 
orzeka po przeprowadzeniu rozmowy duszpasterskiej z osobą badaną i zasięgnięciu opinii 
umocowanego przy komisji konsultanta. Kolegium rozstrzyga o ewentualnej współpracy  danej osoby 
ze służbami bezpieczeństwa  na szkodę Kościoła,  badając czy dana osoba kontaktowała się i 
przekazywała tym organom informacje, czy działalność ta miała charakter świadomy i tajny; czy się 
zmaterializowała i czy wiązała się z operacyjnym zdobywaniem informacji przez organy 
bezpieczeństwa państwa. Kolegium podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.  
5. (skreślony) 
6. Uchwała Kolegium Komisji jest podstawą ewentualnych decyzji kadrowych lub dyscyplinarnych, 
które w uzasadnionych przypadkach podejmą władze kościelne. 
7.Kolegium Komisji stanowią: 

 z urzędu: Biskup Kościoła - jako przewodniczący i Prezes Synodu Kościoła, 

 z wyboru: dwóch członków Rady Synodalnej, dwóch członków Konsystorza oraz dwóch członków 
Konferencji Biskupów. 

8. Na pierwszym posiedzeniu Kolegium wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących. 
Protokolantem jest Sekretarz Komisji Historycznej. 

 
§ 4  

1. Komisję stanowią: 
1) Przewodniczący Komisji, który jest jednocześnie przewodniczącym Pierwszego Zespołu 

Badawczego, 
2) Przewodniczący Drugiego Zespołu Badawczego, 
3) czterech członków Komisji, 
4) Sekretarz Komisji. 

 
 



2. Wszystkie w/w osoby, a także członkowie Kolegium Komisji oraz konsultanci, o których mowa w 
par. 8, wstępują w swe obowiązki po złożeniu ślubowania oraz oświadczenia lustracyjnego w formie 
określonej w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. 
 

§ 5 
1. Przewodniczącego Komisji, przewodniczącego Drugiego Zespołu Badawczego, Sekretarza oraz 
pozostałych członków Komisji powołuje i odwołuje Konsystorz na wniosek Biskupa Kościoła. 
2. Komisja pracuje w trzyosobowych Zespołach Badawczych, w których skład wchodzi co najmniej 
jedna osoba duchowna i jedna świecka.  
 

§ 6  
Przewodniczący Komisji kieruje pracą Pierwszego Zespołu Badawczego oraz odpowiada za 
organizację pracy całej Komisji poprzez: 

1) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Zespołami Badawczymi, 
2) przygotowywanie projektu budżetu Komisji, 
3) wykonywanie innych niezbędnych dla pracy Komisji i jej prawidłowego procesowania zadań, 

określonych przez Biskupa Kościoła oraz Kolegium Komisji. 
4) określanie szczegółowych zadań i zakresów obowiązków Przewodniczących Zespołów 

Badawczych. 
  

§ 7  
1. Komisja pracuje w dwóch trzyosobowych Zespołach Badawczych: 

1) Pierwszy Zespół Badawczy obejmuje zakresem swego działania obszar Diecezji Pomorsko-
Wielkopolskiej, Mazurskiej, Warszawskiej, 

2) Drugi Zespół Badawczy obejmuje obszar Diecezji Wrocławskiej, Katowickiej i Cieszyńskiej. 
2. Prace badawcze członkowie Komisji prowadzą indywidualnie, dokładając należytej staranności, a w 
przypadkach trudnych i wątpliwych, konsultując się na bieżąco z Przewodniczącym swojego Zespołu, 
Przewodniczącym Komisji oraz jej konsultantami. 
 

§ 8  
Kolegium Komisji może powołać w charakterze konsultantów osoby o znacznym dorobku naukowym, 
cieszące się powszechnym szacunkiem i zaufaniem. 

 
§ 9 

1. Komisja działa na podstawie Statutu oraz Regulaminu Działania Komisji. 
2. Komisja finansowana jest z budżetu Kościoła, w którym wyodrębnione zostaną jej preliminowane 
wydatki. 
3. Siedzibą Komisji jest Warszawa. 
4. Obsługę administracyjno-księgową Komisji prowadzi biuro Konsystorza.   
5. Biuro Konsystorza zapewnia zabezpieczenie dokumentów Komisji przez utworzenie sekretariatu, 
którym kieruje jej Sekretarz. 
6. Dostęp do dokumentów Komisji mają wyłącznie jej członkowie, członkowie Kolegium Komisji, 
powołani przez Kolegium Komisji konsultanci w zakresie odpowiadającym ich powołaniu oraz osoby 
badane, na zasadach określonych w regulaminie organizacyjnym 

 
§ 10 

Członkom Komisji, konsultantom oraz członkom Kolegium Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży  
związanych z działalnością w Komisji oraz dieta za każdy dzień pracy  w wysokości wynikającej  
z przepisów kościelnych.  
 

§ 11 
Statut niniejszy został uchwalony przez Radę Synodalną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2007 roku na wniosek Konsystorza i zmieniony na wniosek 
Konsystorza na posiedzeniu w dniu 6 marca 2008 r. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 


