
Regulamin wyborów przedstawiciela prowadzących nauczanie kościelne  
przyjęty Uchwałą Rady Synodalnej nr 12/2016 z dnia 14 września 2016 r.   

 

§1 

Zgodnie z par. 44 ust. 1 pkt 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego i par. 7 ust. 2b Regulaminu 

Diecezjalnego w skład Synodu Diecezjalnego wchodzi przedstawiciel prowadzących nauczanie 

kościelne zwanych w dalszej części regulaminu katechetami. Ilekroć regulamin mówi o 

katechetach czy osobach prowadzących nauczanie kościelne dotyczy to katechetów nie 

będących osobami duchownymi. 

 

§2 

Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy katecheci posiadający skierowanie Biskupa 

Kościoła do nauczania kościelnego, potwierdzone skierowaniem Biskupa Diecezjalnego do 

konkretnej szkoły lub parafii, znajdującej się na terenie danej diecezji oraz posiada bierne 

prawo wyborcze, w parafii do której należy. 

 

§3 

Jako Zgromadzenie Wyborcze ustala się zebranie katechetów z terenu danej diecezji. 

 

§4 

1. Zebranie wyborcze zwołuje diecezjalny wizytator religii ewangelickiej  

w porozumieniu z Biskupem Diecezjalnym. 

 

2. Przewodniczącym zebrania wyborczego jest diecezjalny wizytator religii 

ewangelickiej. 

 

3. Spośród uczestników zebrania wyborczego wybiera się sekretarza zebrania i komisję 

skrutacyjną. W przypadku braku możliwości wyboru komisji i sekretarza, ich 

obowiązki pełni diecezjalny wizytator religii ewangelickiej. 

 

§5 

1. Wybory są przeprowadzone w głosowaniu tajnym. 

 

2. Zebranie Wyborcze jest ważne bez względu na liczbę obecnych.  

 

3. Głosuje się na kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. 

 

§6 

1. Sekretarz zebrania wyborczego rozdaje uprawnionym do głosowania karty wyborcze, 

na których wpisują oni nazwisko i imię jednego kandydata, tego, na którego oddają swój 

głos. 

 

2. Oddanie pustej karty wyborczej uznaje się za wstrzymanie się od głosu, umieszczenie 

zaś na karcie większej liczby nazwisk lub nazwisk osoby nie kandydującej  

w wyborach uznaje się za głos nieważny. 

 

§7 

1. Komisja skrutacyjna dokonuje obliczenia głosów i ustala wynik głosowania, 

sporządzając odpowiedni protokół. 



2. Za wybranego na członka Synodu Diecezjalnego spośród prowadzących nauczanie 

kościelne uważa się tego z kandydatów, który: 

 

a) otrzymał bezwzględną większość wszystkich oddanych głosów. 

 

b) w przypadku nieotrzymania przez żadnego z kandydatów bezwzględnej większości 

głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym głosuje się na tych dwóch 

kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największą liczbę głosów i wyrazili 

zgodę na kandydowanie w drugiej turze głosowania. W drugiej turze wybrany zostaje 

ten z kandydatów, który otrzymał największą liczbę głosów. 

 

c) w przypadku równej liczby otrzymanych głosów wybranym zostaje kandydat starszy 

wiekiem. 

 

3. Osoba, która w głosowaniu uzyskała drugą w kolejności liczbę głosów, zostaje zastępcą 

członka Synodu Diecezjalnego. 

 

§8 

1. Zebranie wyborcze jest protokołowane. 

 

2. Protokół podpisują przewodniczący zebrania wyborczego i sekretarz. Protokół komisji 

skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu zebrania wyborczego. 

 

3. Przewodniczący zebrania wyborczego ogłasza na zebraniu wyniki wyborów  

i pouczenie, co do trybu zgłoszenia sprzeciwów. 

 

§9 

1. Sprzeciwy w sprawach wyborów powinny być zgłaszane do protokołu zebrania 

wyborczego przed zakończeniem zebrania. 

 

2. Pisemne uzasadnienie sprzeciwu należy ponadto złożyć w ciągu następnych siedmiu 

dni do Rady Diecezjalnej. 

 

3. Rada Diecezjalna rozstrzyga o zasadności zgłoszonego sprzeciwu. 

 

4. Decyzja Rady Diecezjalnej jest ostateczna. 

 

§10 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 19 września 2016 r.  

 

 

 


