
 
Regulamin Działania 

Komisji Historycznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
 
 

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

Rozdział 1  
Postanowienia ogólne 

 
       § 1  
1. Na mocy § 9 ust. 1 Statutu Komisji Historycznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Rada 
Synodalna uchwala regulamin postępowania w sprawach określonych w § 1 i 2 statutu. 
       2. Regulamin Komisji określa: 

1) organizację wewnętrzną i tryb pracy Komisji, 
2)  zasady prowadzenia dokumentacji oraz pracy sekretariatu.  

Rozdział 2 
Organizacja wewnętrzna Komisji 

 
       § 2  
       1. Członkowie Komisji oraz jej Sekretarz powoływani są spośród świeckich i duchownych 
członków Kościoła o nieposzlakowanej opinii, posiadających odpowiednie doświadczenie życiowe 
oraz wiedzę niezbędną do pracy w Komisji. 

2. Członków Komisji oraz jej Sekretarza powołuje i odwołuje Konsystorz na wniosek Biskupa 
Kościoła.  

3. Wybór członków Komisji dokonywany jest równocześnie z powołaniem organów Komisji, o 
których mowa w par. 4 ust. 1 Statutu. 

4. Członkowie Kolegium, Komisji oraz konsultanci wstępują w swe obowiązki po uprzednim 
złożeniu oświadczenia lustracyjnego oraz ślubowania o treści określonej w załączniku nr 1. Przepisy 
art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o 
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. 
U.2006 Nr 218, poz. 1529. ze zmianami) stosuje się odpowiednio. 

5. Członkowie Komisji mogą w każdym czasie zrezygnować z prac Komisji poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia na ręce Biskupa Kościoła. 

6. Członkowie Komisji oraz konsultanci kierują się poczuciem odpowiedzialności wobec Kościoła, 
zachowując powściągliwość w relacjonowaniu bieżących wyników swych pracy, by nie naruszyć 
prywatności i dóbr osobistych osób, których działalność jest przedmiotem badań. 

7. Nad całokształtem prac Komisji czuwa jej Przewodniczący, który zobowiązany jest do 
składania Biskupowi Kościoła oraz Kolegium Komisji kwartalnych sprawozdań z działalności 
nadzorowanych przez niego zespołów. 

8. Na podstawie sprawozdań Przewodniczącego Komisji Biskup Kościoła przygotowuje raport do 
wiadomości Synodu. Raport nie może zawierać danych dotyczących życia prywatnego osób, których 
działań dotyczyła praca Komisji. 

9. Przewodniczący Komisji w porozumieniu z Kolegium opracowuje roczne plany pracy Komisji 
oraz w uzasadnionych przypadkach zwołuje w porozumieniu z Biskupem Kościoła plenarne 
posiedzenia Komisji.  

10. Posiedzenie Komisji i Kolegium może też zwołać Biskup Kościoła. 
11. Prace Zespołów Badawczych prowadzone są na podstawie zasobów archiwalnych IPN oraz 

dokumentacji znajdującej się w archiwach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. 
12. W uzasadnionych przypadkach Biskup Kościoła w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji 

może się zwrócić także do innych instytucji i zasobów archiwalnych w kraju i za granicą w celu 
udostępnienia niezbędnych materiałów. 

13. Przewodniczący Komisji w uzgodnieniu z Kolegium wydaje zarządzenia dotyczące 
szczegółowych uregulowań w sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem.  

 
 
 



 
Rozdział 3 

Tryb pracy Komisji 
 
       § 3  
      1. Komisja w swoim działaniu kieruje się priorytetami wskazanymi przez Kolegium, które określi je 
w odrębnych zarządzeniach. 

 
 
       2. Komisja pracuje w dwóch odrębnych trzyosobowych Zespołach Badawczych. 

3. Każdy z członków Komisji prowadzi badania samodzielnie, na zasadach określonych w 
statucie i regulaminie w tym także poza siedzibą Komisji, w oparciu o materiały źródłowe 
udostępnione przez IPN oraz inne instytucje. 

4. Pracami Zespołu Badawczego kieruje Przewodniczący Zespołu, który jest jednocześnie jego 
członkiem. 

5.Członkowie Komisji w swoich pracach kierują się wytycznymi Przewodniczącego Komisji i 
przedstawiają mu na bieżąco wyniki swoich ustaleń. 

6. Przedmiotem pracy Komisji jest wszechstronne zbadanie wszelkich dostępnych materiałów 
dotyczących ewentualnej współpracy osób wymienionych w § 2 Statutu z organami bezpieczeństwa  
państwa.                                                                                                                          

7.(skreślony) 
8.(skreślony) 
9.(skreślony) 
10.(skreślony)  
11.(skreślony) 
12. Uchwały Kolegium Komisji w przedmiocie ewentualnej współpracy osób wymienionych w § 2 

Statutu z organami bezpieczeństwa państwa są  ostateczne  i nie podlegają dalszej weryfikacji,  z 
wyjątkiem przypadków określonych w kodeksie postępowania administracyjnego, uzasadniających 
wznowienie postępowania.   
 

Rozdział 4 
Zasady prowadzenia dokumentacji 

 
       § 4  
Tworzy się sekretariat do prowadzenia, archiwizowania i zabezpieczenia dokumentów Komisji. 
  
       § 5  
Sekretariat prowadzi Sekretarz Komisji po uprzednim złożeniu ślubowania. 
 
       § 6 
 Obsługę administracyjno-księgową Kancelarii prowadzi biuro Konsystorza. 
 
       § 7 
Sekretarz Komisji odpowiedzialny jest za rejestrowanie, udostępnianie uprawnionym osobom, oraz 
prowadzenie akt Komisji, a także wykonywanie czynności kancelaryjnych polegających na: 

1) prowadzeniu dziennika korespondencji oraz przyjmowaniu i rejestrowaniu w nim 
dokumentów, 

2) zakładaniu, rejestrowaniu i prowadzeniu teczek osobowych. 
 
       § 8      
       1. Dla każdej z osób, której działalność w przeszłości jest przedmiotem badania Komisji, 
zakładane są odrębne akta, w których gromadzone są uwierzytelnione kserokopie dokumentów. 

2. Każde akta uzyskują swoją sygnaturę i są wpisywane do rejestru prowadzonego przez 
sekretariat Komisji.  

3. W rejestrze spraw odnotowywana jest data ich założenia, nazwisko członka Komisji, 
prowadzącego badania oraz ich wynik. 

4. Dokumenty znajdujące się w aktach są numerowane i zamieszczane w spisie ich treści, 
stanowiących ich integralną cześć. 

5. Z chwilą założenia akt, zakłada się dla nich kartę osób zapoznających się z ich treścią, którą 
wkleja się do wewnętrznej strony obwoluty. 



 
       § 9  
Członkowie Komisji zobowiązani są do niezwłocznego przekazywania do akt wszystkich informacji 
uzyskanych w związku z prowadzonymi badaniami.  

 
        
       § 10  
Akta Komisji udostępniane są wyłącznie do realizacji celów statutowych Komisji: 

1) członkom Zespołów Badawczych Komisji,  
2) Przewodniczącemu Komisji,  
3) członkom Kolegium,  
4) konsultantom Komisji, 
5) osobom, których działalność jest przedmiotem badania Komisji w zakresie, w jakim ich 
dotyczą.  

       § 11  
          1. Sekretarz Komisji udostępnia akta Komisji upoważnionym osobom, czyniąc odpowiednią 
adnotację w dzienniku ewidencji czytelników. 
          2. Akta udostępniane są wyłącznie wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu w siedzibie 
Kościoła przy ul. Miodowej 21 w Warszawie. Nie jest możliwe wypożyczanie akt Komisji. Nie dotyczy 
to kopii, o których mowa w § 11 ust. 4.  
          3. Korzystający z akt Komisji zobowiązani są do dokonania wpisu daty i swego nazwiska w 
karcie osób zapoznających się z treścią zgromadzonych w teczce dokumentów, wklejonej do 
wewnętrznej strony jej obwoluty, 
          4. Kopie zgromadzonych dokumentów mogą być wydawane osobom wymienionym w § 10 
regulaminu. 
 
       § 12  
       1. Korespondencja Komisji z osobami zainteresowanymi oraz instytucjami związanymi z 
prowadzonym postępowaniem, określonym w § 1 i 2 Statutu, prowadzona jest bezpośrednio na adres: 
Komisja Historyczna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa. 

2. Korespondencja, o której mowa w ust. 1, doręczana jest bezpośrednio do rąk Sekretarza 
Komisji, który wpisuje ją do dziennika korespondencji, załącza do akt sprawy i powiadamia o tym 
Przewodniczącego Komisji oraz Przewodniczącego właściwego miejscowo Zespołu Badawczego. 

3. Pisma Komisji Historycznej do Instytucji i osób zainteresowanych podpisuje przewodniczący 
Komisji i Sekretarz. 
 

Rozdział 5 
Postanowienia końcowe 

 
       § 13 
Oświadczenia i informacje o charakterze publicznym, zwłaszcza kierowane do środków masowego 
przekazu, składa osoba upoważniona przez Kolegium Komisji lub Biskupa Kościoła.  
 
       § 16  
Komisja ulega samoistnemu rozwiązaniu z chwilą wykonania jej statutowych zadań. O wypełnieniu 
zadań Komisji decyduje Konsystorz na wniosek Biskupa Kościoła. 
 
       § 17 
Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Synodalną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 
RP na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2007 roku na wniosek Konsystorza. Zmian dokonano na 
posiedzeniu Rady Synodalnej w dniu 6 marca 2008 r., 23 października 2008 r. i 4 kwietnia 2013 r. 
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 


