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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 20 grudnia 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego trybu post´powania regulacyjnego przed Mi´dzykoÊcielnà Komisjà Regulacyjnà
Na podstawie art. 38d ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoÊci sumienia i wyzna-

nia (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
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 tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 223,
poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623 i Nr 145, poz. 1534.
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Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy tryb post´powania regulacyjnego oraz wynagrodzenie dla
cz∏onków Mi´dzykoÊcielnej Komisji Regulacyjnej,
zwanej dalej „Komisjà”, i jej personelu pomocniczego
oraz jej liczebnoÊç.
§ 2. 1. Komisja przeprowadza regulacj´ w sposób
przewidziany w art. 38a i 38b ustawy z dnia 17 maja
1989 r. o gwarancjach wolnoÊci sumienia i wyznania,
zwanej dalej „ustawà”.
2. Komisja sk∏ada si´ ze sta∏ych cz∏onków w liczbie:
1) od 2 do 6 osób wyznaczonych przez ministra w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ religijnych;
2) po 2 osoby wyznaczone przez w∏adze koÊcio∏ów,
innych zwiàzków wyznaniowych i krajowych organizacji mi´dzykoÊcielnych, które z∏o˝y∏y wnioski
do Komisji.
3. Zespó∏ orzekajàcy, o którym mowa w art. 38d
ust. 2 ustawy, rozpatruje sprawy pod kierunkiem
dwóch wspó∏przewodniczàcych wyznaczonych przez
ministra w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ religijnych
i w∏adze koÊcio∏a lub innego zwiàzku wyznaniowego.
4. Wspó∏przewodniczàcy zespo∏ów przewodniczà
kolejno posiedzeniom zespo∏ów.
§ 3. 1. Siedzibà Komisji jest miasto sto∏eczne Warszawa.
2. Zespó∏ orzekajàcy mo˝e orzekaç na posiedzeniach wyjazdowych.
§ 4. 1. Obs∏ug´ kancelaryjno-biurowà Komisji zapewnia urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do
spraw wyznaƒ religijnych.
2. Obs∏ug´ prac Komisji, w tym posiedzeƒ zespo∏ów orzekajàcych, zapewnia sekretarz Komisji wyznaczony przez ministra w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ religijnych.
Rozdzia∏ 2
Post´powanie regulacyjne
§ 5. Post´powanie regulacyjne, o którym mowa
w art. 38a ust. 1 i 2 ustawy, zwane dalej „post´powaniem regulacyjnym”, wszczyna si´ na wniosek osoby
prawnej koÊcio∏a wymienionego w art. 38a ust. 1 ustawy, innego koÊcio∏a lub zwiàzku wyznaniowego albo
krajowej organizacji mi´dzykoÊcielnej, o których mowa w art. 38a ust. 2 ustawy, zwanej dalej „koÊcielnà
osobà prawnà”.
§ 6. O wszcz´ciu post´powania regulacyjnego zespó∏ orzekajàcy powiadamia pisemnie uczestników
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post´powania. Uczestnik post´powania, pod którego
adresem ˝àdanie jest skierowane, powinien udzieliç
pisemnych wyjaÊnieƒ w terminie 30 dni.
§ 7. 1. Zespó∏ orzekajàcy za∏atwia sprawy bez zb´dnej zw∏oki.
2. Niezw∏ocznie powinny byç za∏atwione sprawy,
które mogà byç rozpatrzone na podstawie dowodów
przedstawionych przez uczestników post´powania.
§ 8. W zakresie pe∏nomocnictw i dor´czania pism
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 32—33, 39—41
i 45—47 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
post´powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z póên. zm.3)), zwanej dalej „K.p.a.”.
§ 9. W zakresie wyzwania do udzia∏u w czynnoÊciach post´powania regulacyjnego stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 50—56 K.p.a., z wy∏àczeniem
przepisu art. 54 § 1 pkt 6 K.p.a.
§ 10. W zakresie terminów stosuje si´ przepisy
art. 57—60 K.p.a.
§ 11. 1. Wniosek o wszcz´cie post´powania regulacyjnego sk∏ada si´ w formie pisemnej.
2. Wniosek powinien zawieraç:
1) wskazanie uczestników post´powania regulacyjnego oraz ich adresów;
2) sprecyzowanie ˝àdania;
3) faktyczne i prawne uzasadnienie ˝àdania;
4) wskazanie dowodów oraz okolicznoÊci przemawiajàcych za uwzgl´dnieniem wniosku.
3. Do wniosku powinny byç do∏àczone posiadane
orygina∏y lub urz´dowo poÊwiadczone odpisy dokumentów przytoczonych we wniosku. Wnioskodawca
mo˝e wnieÊç o:
1) polecenie uczestnikowi post´powania regulacyjnego dostarczenia dokumentów b´dàcych w jego
posiadaniu lub z∏o˝enie odpowiednich oÊwiadczeƒ;
2) za˝àdanie z urz´du dostarczenia dokumentów
znajdujàcych si´ w sàdach i urz´dach.
4. Wniosek o wszcz´cie post´powania regulacyjnego oraz dokumenty za∏àczone jako dowody sk∏ada
si´ wraz z ich odpisami dla uczestników post´powania.
§ 12. Wnioski sk∏adane w toku post´powania regulacyjnego przed Komisjà oraz wyjaÊnienia mogà byç
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692.
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wnoszone na piÊmie, przekazem za pomocà poczty
elektronicznej, faksem, a tak˝e ustnie do protoko∏u.

rujàcy rozprawà
art. 91—95 K.p.a.

§ 13. Wspó∏przewodniczàcy zespo∏u orzekajàcego
jest obowiàzany potwierdziç wniesienie wniosku lub
wyjaÊnienia, je˝eli wnoszàcy tego za˝àda.

4. W celu rozprawy wnioski, oÊwiadczenia, uzupe∏nienia i sprostowania wniosków mo˝na zamieÊciç
w za∏àczniku do protoko∏u. Gdy uczestnika post´powania regulacyjnego zast´puje adwokat lub radca
prawny, wspó∏przewodniczàcy zespo∏u orzekajàcego
mogà za˝àdaç z∏o˝enia takiego za∏àcznika w wyznaczonym terminie.

§ 14. 1. Je˝eli wniosek nie czyni zadoÊç wymaganiom okreÊlonym w § 11 wspó∏przewodniczàcy zespo∏u orzekajàcego wezwà wnoszàcego do uzupe∏nienia
braków.
2. Wspó∏przewodniczàcy zespo∏u orzekajàcego
mogà z urz´du za˝àdaç dostarczenia wszelkich dokumentów majàcych znaczenie w sprawie od ka˝dego,
u kogo si´ one znajdujà. W tym samym celu mogà tak˝e ˝àdaç z∏o˝enia oÊwiadczeƒ.
3. W zakresie usuwania braków wniosku stosuje
si´ odpowiednio art. 64 § 2 K.p.a.
§ 15. 1. Zespó∏ orzekajàcy sporzàdza zwi´z∏y protokó∏ ka˝dej czynnoÊci post´powania regulacyjnego,
chyba ˝e czynnoÊç zosta∏a w inny sposób utrwalona
na piÊmie.
2. W szczególnoÊci sporzàdza si´ protokó∏ nast´pujàcych czynnoÊci:
1) przes∏uchania uczestnika, Êwiadka, bieg∏ego;
2) ogl´dzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale
cz∏onka zespo∏u orzekajàcego;
3) rozprawy;
4) ustnego orzeczenia i postanowienia.
3. Do protoko∏ów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 68—72 K.p.a., z tym
˝e protokó∏ podpisuje w ka˝dym przypadku wspó∏przewodniczàcy zespo∏u orzekajàcego oraz protokolant Komisji. Protokó∏ sporzàdza si´ w formie pisemnej lub maszynowej.
§ 16. W zakresie udost´pniania uczestnikom akt
post´powania regulacyjnego stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 73 i 74 K.p.a.
§ 17. W zakresie dowodów w post´powaniu regulacyjnym stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 75—87
K.p.a., z wy∏àczeniem przepisów o Êrodkach przymusu
administracyjnego.
§ 18. 1. Zespó∏ orzekajàcy mo˝e rozstrzygaç spraw´ na posiedzeniu bez udzia∏u uczestników post´powania.
2. Rozprawa powinna byç wyznaczona, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów uczestników post´powania oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaÊnienia
sprawy przy udziale Êwiadków lub bieg∏ych albo
w drodze ogl´dzin.
3. Rozprawà lub posiedzeniem kieruje jeden
ze wspó∏przewodniczàcych zespo∏u orzekajàcego. Kie-

stosuje

odpowiednio

przepisy

5. Uczestnicy post´powania mogà ˝àdaç sprostowania lub uzupe∏nienia protoko∏u, nie póêniej jednak
jak na nast´pnej rozprawie.
§ 19. W zakresie zawieszenia post´powania regulacyjnego stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 97—103
K.p.a.
§ 20. 1. Uczestnicy post´powania regulacyjnego
mogà zawrzeç ugod´ przed zespo∏em orzekajàcym.
Przy zawieraniu ugody stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 116 i 117 K.p.a.
2. Gdy ugoda nie zostanie zawarta, zespó∏ orzekajàcy wydaje orzeczenie, które podejmuje si´ zwyk∏à
wi´kszoÊcià g∏osów w g∏osowaniu tajnym. W razie
równoÊci g∏osów uznaje si´, ˝e zespó∏ orzekajàcy
nie uzgodni∏ orzeczenia w rozumieniu art. 38g ust. 1
ustawy.
§ 21. W zakresie orzeczeƒ i ugód, o których mowa
w § 20, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 104—113
K.p.a., z wy∏àczeniem stosowania art. 107 § 4 K.p.a.
§ 22. 1. Wspó∏przewodniczàcy zespo∏u orzekajàcego niezw∏ocznie nadajà klauzul´ wykonalnoÊci orzeczeniom i ugodom, o których mowa w § 20, opatrujàc
je okràg∏à piecz´cià urz´du obs∏ugujàcego ministra
w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ religijnych.
2. Orzeczenia i ugody dor´cza si´ uczestnikom post´powania niezw∏ocznie po nadaniu klauzuli wykonalnoÊci, o której mowa w ust. 1.
§ 23. W zakresie ustalania kosztów post´powania
regulacyjnego stosuje si´ odpowiednio art. 262 K.p.a.,
z tym ˝e uczestnika post´powania obcià˝ajà te koszty
post´powania poniesione w jego interesie lub na jego
˝àdanie, które nie wynikajà z ustawowego obowiàzku
organów administracji rzàdowej lub jednostki samorzàdu terytorialnego.
Rozdzia∏ 3
Wynagrodzenie cz∏onków Komisji i personelu
pomocniczego
§ 24. 1. Cz∏onkowi Komisji przys∏uguje wynagrodzenie w formie zrycza∏towanej diety miesi´cznej obliczanej od podstawy wynoszàcej:
1) dla wspó∏przewodniczàcego zespo∏u orzekajàcego
— 70 % wynagrodzenia wiceprezesa Naczelnego
Sàdu Administracyjnego;
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2) dla cz∏onka — 70 % wynagrodzenia s´dziego Naczelnego Sàdu Administracyjnego.
2. WysokoÊç diety, o której mowa w ust. 1, jest
proporcjonalna do liczby post´powaƒ regulacyjnych
rozpatrywanych przez zespó∏ orzekajàcy, w sk∏ad którego wchodzi cz∏onek Komisji.
3. Przy obliczaniu wysokoÊci diety, o której mowa
w ust. 1 i 2, uwzgl´dnia si´ liczb´ post´powaƒ rozpatrywanych przez zespó∏ orzekajàcy, w sk∏ad którego
wchodzi cz∏onek Komisji, w stosunku do liczby wszystkich post´powaƒ rozpatrywanych przez Komisj´.
4. Personel pomocniczy Komisji wyznaczony przez
ministra w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ religijnych
otrzymuje zrycza∏towane diety w wysokoÊci:
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nelu pomocniczego takiej komisji, otrzymuje wynagrodzenie w wysokoÊci 10 % zrycza∏towanej diety,
o której mowa w § 24.
2. W przypadku pe∏nienia przez t´ samà osob´ ró˝nych funkcji w komisjach, o których mowa w ust. 1,
przys∏uguje jej prawo wskazania komisji, z tytu∏u
udzia∏u w której otrzymywaç b´dzie wynagrodzenie
w pe∏nej wysokoÊci.
Rozdzia∏ 4
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
§ 26. Do dnia 31 grudnia 2005 r. wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków i personelu pomocniczego Komisji, o którym mowa w § 24, wynosi odpowiednio
80 % wynagrodzeƒ okreÊlonych w przepisach § 24.

1) sekretarz Komisji — 35 %,
2) protokolant Komisji — 15 %
podstawy diety cz∏onka Komisji, o której mowa
w ust. 1 pkt 2.
§ 25. 1. Je˝eli cz∏onek Komisji lub jej personelu pomocniczego jest jednoczeÊnie cz∏onkiem komisji majàtkowej lub komisji regulacyjnej dzia∏ajàcej na podstawie ustawy o stosunku paƒstwa do innego koÊcio∏a lub zwiàzku wyznaniowego albo cz∏onkiem perso-

§ 27. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 9 lutego 2000 r.
w sprawie szczegó∏owego trybu post´powania regulacyjnego przed Mi´dzykoÊcielnà Komisjà Regulacyjnà (Dz. U. Nr 12, poz. 151).
§ 28. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz

