
 

 

Regulamin Wyborów Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 

§ 1 

1. Wybory Biskupa Kościoła zarządza Rada Synodalna: 

a. na ostatnią sesję przypadającą w kadencji urzędującego Biskupa 

Kościoła, w trybie przewidzianym dla zwołania sesji Synodu 

b. na najbliższą sesję Synodu Kościoła w przypadku wakatu na urzędzie  

Biskupa Kościoła, 

2. W zawiadomieniu o sesji Synodu musi być uwzględniony punkt związany z 

przekształceniem sesji w zebranie wyborcze. 

3. Przewodniczącym zebrania wyborczego jest Prezes Synodu lub wyznaczony przez 

niego inny członek Prezydium Synodu. 

§ 2 

1. Biskupa Kościoła wybiera Synod Kościoła spośród duchownych mających za sobą co 

najmniej 15 lat służby w Kościele, licząc od dnia ordynacji, w tym co najmniej 8 lat 

na stanowisku proboszcza lub równorzędnym stanowisku kierowniczym w Kościele.  

Pracę naukową i dydaktyczną na uczelni teologicznej traktuje się jako służbę w 

Kościele. 

2. Kandydatów na urząd Biskupa Kościoła mogą zgłaszać: 

a. ogólnopolska konferencja duchownych pozostających w czynnej 

służbie Kościoła – do trzech kandydatów, 

b. grupy członków Synodu Kościoła, liczące co najmniej 15 osób – po 

jednym kandydacie. Członek Synodu może zgłaszać kandydata tylko w 

jednej grupie, a kandydatury nie mogą być tożsame z kandydaturami 

zgłoszonymi przez ogólnopolską konferencję duchownych. 

3. Kandydaci muszą na piśmie wyrazić zgodę na kandydowanie najpóźniej w momencie 

dokonywania zgłoszenia. 

4. Przed rozpoczęciem głosowania kandydaci mają prawo do  prezentacji swojej 

kandydatury i odpowiedzi na zadawane pytania. Kolejność wystąpień kandydatów 

ustalana jest w drodze losowania. Podczas prezentacji kandydata pozostali kandydaci 

pozostają poza salą zgromadzenia wyborczego. 

5. Wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym. 

6. Spośród nie kandydujących w wyborach uczestników zebrania wyborczego, mających 

czynne prawo wyborcze, wybiera się w głosowaniu jawnym sekretarza zebrania i 

trzyosobową komisję skrutacyjną. 

7. Jeżeli ze względu na sposób zgłaszania kandydatów przygotowanie kart do 

głosowania wymaga czasu, przewodniczący zebrania wyborczego może zarządzić 

stosowną przerwę. 

8. Komisja skrutacyjna rozdaje wszystkim uprawnionym po jednej karcie wyborczej z 

nazwiskami kandydatów, którzy zostali zgłoszeni zgodnie z ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 

9. Przy tworzeniu jednej listy kandydatów, na karcie wyborczej ich nazwiska 

umieszczone są w porządku alfabetycznym. 



 

 

10. Wyborcy głosują przez postawienie znaku „X” w kwadracie przy nazwisku 

wybieranego kandydata. 

11. Karta wyborcza jest nieważna, gdy: 

a. postawiono znak „X” przy większej liczbie nazwisk.  

b. umieszczono dopiski, bądź dokonano skreśleń. 

12. Komisja skrutacyjna wydaje karty do głosowania na podstawie listy uprawnionych. 

Głosujący oddają karty do głosowania po wezwaniu Komisji skrutacyjnej, wg 

kolejności na liście uprawnionych. Oddanie karty do głosowania odbywa się poprzez 

wrzucenie jej do urny. Po zebraniu kart wyborczych komisja skrutacyjna dokonuje 

obliczenia głosów, sporządza i podpisuje protokół z dokonanych czynności oraz 

przedstawia wyniki głosowania. 

13. Za wybranego na Biskupa Kościoła uważa się tego z kandydatów, który otrzymał 

bezwzględną większość wszystkich oddanych głosów, przy obecności co najmniej 2/3 

członków pełnego składu Synodu Kościoła. 

14. W przypadku nieotrzymania przez żadnego z kandydatów wymaganej 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 

wybranym na Biskupa Kościoła zostaje ten z kandydatów, który uzyskał bezwzględną 

większość głosów, przy obecności określonej  wyżej w ust. 13. Na każdym etapie 

procedury wyborczej w przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez 

kandytatów stosuje się zasadę starszeństwa ordynacją, w przypadku tego samego dnia 

ordynacji starszeństwa wiekiem. 

15. W przypadku nie uzyskania w drugiej turze wyborów przez jednego z kandydatów 

bezwzględnej większości głosów, głosowanie powtarza się. Wybranym na Biskupa 

Kościoła, w trzeciej turze, zostaje ten z kandydatów, który uzyskał bezwzględną 

większość, przy quorum określonym jak wyżej. W przypadku nie uzyskania w trzeciej 

turze wyborów przez jednego z kandydatów bezwzględnej większości głosów, 

głosowanie się powtarza. W ostatniej turze wyborów, wybrany zostaje ten z 

kandydatów, który uzyskał większą liczbę głosów, a w przypadku równej liczby 

głosów, wybrany zostaje starszy ordynacją, w przypadku tego samego dnia ordynacji 

starszy wiekiem, przy czym w ostatniej turze wyborów nie stosuje wymogu uzyskania 

quorum, o którym mowa powyżej. 

16. Sekretarz zebrania wyborczego sporządza protokół wyborów.  

17. Protokół komisji skrutacyjnej oraz koperta zawierająca karty wyborcze stanowią 

załączniki do protokołu wyborów.  

18. Przewodniczący zebrania wyborczego na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej 

podczas zebrania ogłasza wyniki wyborów, pytając o ewentualne sprzeciwy dotyczące 

formy i trybu przeprowadzenia wyborów.  

19. Sprzeciwy w sprawach wyborów, dla których kolegium wyborczym jest Synod 

Kościoła, muszą zostać zgłoszone przed zakończeniem zebrania wyborczego i są 

rozpatrywane bezpośrednio po ich zgłoszeniu przez Synod w głosowaniu jawnym. 

Decyzja Synodu w sprawie zgłoszonych sprzeciwów jest ostateczna. Brak sprzeciwów 

lub ich odrzucenie przez Synod oznacza zatwierdzenie wyników wyborów. 

20. Po ogłoszeniu wyników wyborów, z uwzględnieniem procedury składania 

sprzeciwów, przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania wyborczego. 



 

 

21. Po wprowadzeniu w czynności, na wniosek Biskupa Kościoła, Prezes Synodu wydaje 

zaświadczenie o wyborze na Biskupa Kościoła, wskazujące datę wprowadzenia w 

pełnienie czynności. Zaświadczenia takie mają moc dowodową. 

§ 3 

1. Wyłanianie kandydatów, o którym mowa w § 2 ustęp 2 lit. a, następuje w drodze:  

a. typowanie wstępne w czasie ogólnopolskiej konferencji duchownych,  

b. typowanie właściwe w czasie ogólnopolskiej konferencji duchownych.   

2. Listę kandydatów do typowania wstępnego stanowi lista wszystkich księży mających 

bierne prawo wyborcze w wyborach na Biskupa Kościoła, sporządzona z pominięciem 

księży, którzy w terminie wyznaczonym przez Radę Synodalną zgłosili pisemnie 

rezygnację z kandydowania. 

3. W typowaniu wstępnym, każdy wyborca ma prawo oddać głos na maksymalnie trzech 

kandydatów. 

4. Listę kandydatów do typowania właściwego stanowi lista księży, którzy wzięli udział 

w typowaniu wstępnym i wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie. 

5. W typowaniu właściwym, każdy uprawniony ma prawo oddać głos na jednego 

kandydata. 

6. Przed typowaniem właściwym kandydat, który wyraził zgodę na kandydowanie, ma 

czas na krótką prezentację i odpowiedzi na zadane pytania. Kolejność wystapień 

kandydatów ustalana jest w drodze losowania. Podczas prezentacji pozostali 

kandydaci pozostają poza salą zgromadzenia wyborczego. 

7. Trzej duchowni, którzy otrzymali największą liczbę głosów w typowaniu właściwym 

stają się kandydatami, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a, Regulaminu Wyborów 

Biskupa Kościoła. W przypadku rezygnacji któregoś z kandydatów wyłonionych w 

powyższym trybie przed zebraniem wyborczym Synodu Kościoła, traci on status 

kandydata z chwilą wpływu jego rezygnacji do Rady Synodalnej.  

8. Przewodniczącym zebrania Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych, w czasie 

którego dokonuje się typowania o którym mowa powyżej, jest Prezes Synodu lub 

wyznaczony przez niego inny członek Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych. 

 

§ 4 

Zgłaszanie kandydatów, o którym mowa w § 2 ustęp 2 lit. b, następuje w trybie określonym 

poniżej: 

1. Kandydata na Biskupa Kościoła może zgłosić pisemnie grupa członków Synodu Kościoła, 

licząca co najmniej 15 osób. 

2. Zgłoszenie kandydatury duchownego musi zawierać imiona i nazwiska osób zgłaszających 

wraz z ich podpisami oraz zgodę na kandydowanie zgłaszanego duchownego. 

3. Zgłoszenia kandydatury dokonuje się do Rady Synodalnej. 

4. Zgłoszenie kandydatów w powyższym trybie musi zostać dokonane najpóźniej w dniu 

poprzedzającym dzień głosowania. Warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim  nie 

stosuje się, jeżeli w dniu głosowania brak jest kandydatów.  

 

 



 

 

§ 5 

1. Regulamin Wyborów Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP został 

przyjęty uchwałą nr 1 z dnia 28 maja 2009 r. Rady Synodalnej i zmieniony uchwałą 

Rady Synodalnej nr 1 z dnia 12 marca 2019 r.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


