
          
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r. 

Poz. 2187 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

 

z dnia 19 grudnia 2016 r. 

w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających  

na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2017 

Na podstawie art. 38d ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. 
z 2005 r. poz. 1965, z 2009 r. poz. 817, z 2010 r. poz. 673, z 2011 r. poz. 654 oraz z 2016 r. poz. 960), art. 48a ust. 3 
ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1726), art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelic-
ko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 43) i art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. 
o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1798) zarzą-
dza się, co następuje: 

§ 1. Wysokość wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych w okresie od dnia 
1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wynosi odpowiednio 31,98% wynagrodzeń określonych w: 

1) § 24 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegóło-
wego trybu postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną (Dz. U. poz. 2768); 

2) § 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie szcze-
gółowego trybu postępowania Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 
(Dz. U. poz. 456); 

3) § 24 ust. 1 i 2 zarządzenia Ministra–Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 12 października 1994 r. w sprawie szczegó-
łowego trybu postępowania regulacyjnego w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej własności nieruchomości lub ich części (M.P. poz. 461); 

4) § 24 ust. 1 i 2 zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 1997 r. w sprawie 
szczegółowego trybu działania Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich (M.P. poz. 730). 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.2) 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – wyznania religijne oraz mniejszości naro-

dowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).  

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 
2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie 
ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2016 (Dz. U. poz. 2228). 
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