
Regulamin Zwierzchnich Władz 

Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej 

 ze zmianami do 1 Sesji XIV Synodu Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP włącznie 

(stan prawny na 28.04.2019 r.) 

 

ZASADY OGÓLNE 

§ 1 

1 Kościół Ewangelicko – Augsburski w Rzeczpo-

spolitej Polskiej stanowi jedność duchowo-orga-

nizacyjną. O jego jedności stanowi zgodność w 

nauczaniu Ewangelii i w sprawowaniu Sakra-

mentów. 

2 Do Kościoła należy ogół chrześcijan wyznania 

ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego) zor-

ganizowanych w parafiach i diecezjach ewange-

licko-augsburskich na terytorium RP oraz w pol-

skich parafiach tego wyznania zagranicą, które 

do Kościoła EA w RP zostały przyjęte. 

 

§ 2 

Zwierzchnimi władzami Kościoła są: 

1 Synod Kościoła, 

2 Rada Synodalna, 

3 Konsystorz, 

4 Biskup Kościoła. 

 

SYNOD KOŚCIOŁA I RADA SYNODALNA 

 

§ 3 

1 Najwyższą władzą Kościoła jest Synod Kościoła. 

Jest on uosobieniem Kościoła i wyrazicielem 

wszystkich praw Kościołowi przysługujących. 

2 Synod Kościoła jest powołany do uchwalania 

wszystkich praw kościelnych, za wyjątkiem praw 

wymienionych w Deklaracji Wstępnej ZPW Ko-

ścioła EA w RP, jak również do rozstrzygania we 

wszystkich sprawach ogólnych Kościoła, w ra-

mach ZPW i niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 4 

W skład Synodu Kościoła wchodzą: 

a) Biskup Kościoła, Biskupi Diecezjalni, 

Ewangelicki Biskup Wojskowy – Na-

czelny Kapelan Wojskowy i Generalny 

Wizytator Nauczania Kościelnego, 

b) Wiceprezes Konsystorza i kuratorzy 

diecezjalni, 

c) 15 delegatów duchownych wybranych 

przez Ogólnopolską Konferencję Du-

chownych spośród księży (prezbite-

rów), mających co najmniej 5 lat pracy 

w Kościele od dnia ordynacji, 

d) 30 delegatów świeckich, wybranych 

przez Synody Diecezjalne, według klu-

cza ustanowionego przez Konsystorz, 

e) przedstawiciel nauczycieli akademic-

kich wyznania ewangelicko – augsbur-

skiego Chrześcijańskiej Akademii Teo-

logicznej w Warszawie, 

f) przedstawicielka kobiet z akademickim 

wykształceniem teologicznym, wpro-

wadzonych w urząd nauczania kościel-

nego i pozostających w czynnej służbie 

Kościoła, 

g) przedstawiciel diakonatów, 

h) powołani przez wybraną na pierwszej 

sesji Radę Synodalną przedstawiciele 

duszpasterstw środowiskowych, organi-

zacji i stowarzyszeń kościelnych, 

w liczbie po jednym z każdego z nich, 

łącznie do 5 osób. 
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§ 5 

1 Wybory delegatów do Synodu ogłasza i organi-

zuje Konsystorz, na podstawie uchwały Rady Sy-

nodalnej, określającej zakończenie kadencji Sy-

nodu Kościoła. 

2 Wyborów dokonuje się w kolegiach wyborczych, 

spośród uprawnionych kandydatów, określonych 

w § 4 niniejszego Regulaminu, zgodnie ze szcze-

gółowymi regulaminami wyborów delegatów do 

Synodu Kościoła, uchwalonych przez Radę Sy-

nodalną. 

 

§ 6 

1) Członkowie Synodu, wchodzący w jego 

skład z urzędu, należą do Synodu Kościoła 

tak długo, jak długo pełnią urzędy względnie 

funkcje w Kościele, z którymi jest związana 

przynależność do Synodu. Osoby pełniące 

urzędy względnie funkcje w czasie wakatu 

na określonych stanowiskach kościelnych 

nie wchodzą z tego tytułu w skład Synodu 

Kościoła z urzędu. 

2) Członkowie Synodu pochodzący z wyboru 

pełnią swój mandat do końca kadencji Sy-

nodu Kościoła. 

3) Członek Synodu Kościoła traci swoje człon-

kostwo w Synodzie w wypadku: 

a) rezygnacji, 

b) długotrwałej niemożności uczestnictwa 

w pracach Synodu (wyjazd za granicę, 

obłożna choroba itp.), 

c) trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieo-

becności na sesjach, 

d) zaprzestania istnienia warunków, na 

podstawie których stał się członkiem 

Synodu. 

4) Stwierdzenia utraty mandatu członka Sy-

nodu dokonuje Rada Synodalna, informując 

o tym Synod na jego najbliższej sesji. 

5) W wypadku zaistnienia wakatu członka Sy-

nodu Kościoła pochodzącego z wyboru, na 

jego miejsce wchodzi pierwsza osoba z listy 

zastępców, wybranych w danym kolegium 

wyborczym. Jeśli nie ma na liście żadnego 

zastępcy, wtedy dane kolegium wyborcze 

przeprowadza wybory uzupełniające, 

w możliwie najkrótszym czasie od zaistnie-

nia tego faktu. 

 

§ 7 

1 Na pierwszej sesji Synod Kościoła powołuje ze 

swego składu komisję mandatowo – weryfika-

cyjną, która sprawdza mandaty członków Synodu 

Kościoła, w oparciu o zatwierdzone przez Kon-

systorz protokoły wyborcze oraz wykaz osób peł-

niących urzędy względnie funkcje uprawniające 

do mandatu członka Synodu Kościoła z urzędu. 

2 O ważności i prawomocności mandatów orzeka 

Synod na wniosek komisji mandatowo – weryfi-

kacyjnej. Aż do chwili ewentualnego orzeczenia 

o unieważnieniu mandatu, członek Synodu Ko-

ścioła korzysta z wszelkich praw przysługują-

cych członkowi Synodu. 

 

§ 8 

Członkowie Synodu głosują zgodnie ze swoim sumie-

niem i według osobistego przekonania, w poczuciu 

odpowiedzialności za dobro i rozwój całego Kościoła. 

 

§ 9 

1 Kadencja Synodu Kościoła trwa pięć lat. 

2 Za początek kadencji uważa się termin pierwszej 

sesji Synodu Kościoła. 

 

§ 10 

1 W czasie nabożeństwa inaugurującego obrady 

Synodu Kościoła wszyscy jego członkowie skła-

dają na ręce Biskupa Kościoła ślubowanie nastę-

pującej treści: „Ślubuję Panu Bogu Wszechmo-

gącemu, że jako członek Synodu będę miał na 

względzie jedynie dobro Kościoła Ewangelicko –

Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i 
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będę przestrzegał zasad wyznania ewangelicko – 

augsburskiego. Tak mi Panie Boże dopomóż, 

przez Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Amen.” 

2 Członkowie Synodu, którzy nie złożyli ślubowa-

nia podczas inauguracyjnego nabożeństwa, skła-

dają je na początku pierwszej sesji Synodu, w 

której biorą udział. 

 

§ 11 

1 Synod Kościoła obraduje co najmniej jeden raz w 

roku na sesji zwyczajnej, najpóźniej do końca 

kwietnia danego roku. 

2 Synod zwoływany jest: 

a) na mocy uchwały samego Synodu, 

b) na podstawie uchwały Rady Synodalnej, 

c) na żądanie 1/3 członków Synodu Ko-

ścioła, zgłoszone Radzie Synodalnej 

z podaniem porządku obrad, najpóźniej 

w ciągu dwóch miesięcy od dnia złoże-

nia wniosku. 

3 Rada Synodalna ustala termin i miejsce odbycia 

sesji Synodu Kościoła i zawiadamia o tym człon-

ków Synodu, podając jednocześnie propozycje 

porządku dziennego obrad, przynamniej na 

cztery tygodnie przed terminem sesji. 

4 Sesje zwyczajne Synodu odbywają się w Warsza-

wie. 

 

§ 12 

Do właściwości Synodu Kościoła należy: 

a) wybór Biskupa Kościoła, Prezesa Sy-

nodu Kościoła, Rady Synodalnej, Wice-

prezesa i Radców Konsystorza, Syno-

dalnej Komisji Rewizyjnej i innych ko-

misji synodalnych oraz rzeczników i sę-

dziów dyscyplinarnych, 

b) sprawowanie pieczy nad zachowaniem 

czystości nauki i nad podniesieniem ży-

cia religijno-moralnego w Kościele, 

c) stanie na straży praw, dobra i jedności 

Kościoła oraz ustalania zasad współży-

cia i współpracy z innymi wyznaniami, 

d) podejmowanie uchwał w zakresie ogól-

nych praw i przepisów kościelnych, 

e) troska o zaspokajanie materialnych po-

trzeb Kościoła, uchwalanie 

1 składek na rzecz całego Kościoła oraz zasad za-

rządzania jego majątkiem i funduszami, 

f) podejmowanie uchwał w sprawach 

przedstawionych przez Radę Syno-

dalną, Konsystorz, komisje synodalne 

oraz wniosków zgłoszonych przez 

członków Synodu, 

g) uchwalanie budżetu ogólnokościelnego, 

h) zatwierdzanie sprawozdań Biskupa Ko-

ścioła, Rady Synodalnej, Konsystorza 

i komisji synodalnych, 

i) podejmowanie uchwał w sprawie agend, 

śpiewników kościelnych i podręczni-

ków do nauczania kościelnego, 

j) wykonywanie kompetencji wynikają-

cych z Przepisów dyscyplinarnych Ko-

ścioła, 

k) podejmowanie na wniosek Władz Ko-

ścielnych, o których mowa w § 2, 

uchwał w sprawie ograniczenia lub po-

zbawienia praw socjalno-bytowych du-

chownego w sytuacji, o której mowa w 

§ 21 ust. 3 Zasadniczego Prawa We-

wnętrznego, 

l) uchwalanie Regulaminu Zwierzchnich 

Władz Kościoła, 

m) sprawdzanie mandatów członków Sy-

nodu Kościoła. 

 

§ 13 

1 W czasie trwania sesji Synodu Kościoła jego Pre-

zydium stanowi Rada Synodalna. 

2 Pomiędzy sesjami Rada Synodalna reprezentuje 

Synod. 
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§ 14 

1 Na początku każdej sesji Synodu Synod powo-

łuje dwóch sekretarzy dla prowadzenia protokołu 

obrad Synodu. 

2 Protokół sesji podpisują Prezes Synodu i sekreta-

rze sesji. 

3 Protokół sesji Synodu zostaje podany do wiado-

mości wszystkim członkom Synodu, a podczas 

następnej sesji odbywa się głosowanie nad jego 

przyjęciem. Może ono być poprzedzone informa-

cją o realizacji uchwał Synodu i dyskusją. 

 

§ 15 

1 Dla wykonywania swych zadań Synod Kościoła 

wybiera komisje merytoryczne według uznania 

i potrzeb. 

2 Do komisji liczących co najmniej 3 osoby, wy-

brani mogą być wyłącznie członkowie Synodu 

Kościoła. 

3 Komisje synodalne wykonują zadania zlecone im 

przez Synod i Radę Synodalną, a także wynika-

jące z własnej inicjatywy, a wchodzące w zakres 

tematyczny danej komisji. 

4 Na posiedzenia komisji lub do stałej współpracy 

z komisją przewodniczący komisji może, za wie-

dzą jej członków, zaprosić ekspertów, doradców 

lub gości, którzy jednak mają tylko głos doradczy 

i nie biorą udziału w głosowaniach. 

5 Komisje są zobowiązane do przedstawiania na 

piśmie sprawozdań ze swej działalności, 

i w miarę potrzeby wniosków, na każdą zwy-

czajną sesję Synodu oraz na pisemne polecenie 

Rady Synodalnej. Sprawozdania winny zostać 

przedstawione Radzie Synodalnej nie później niż 

na dwa tygodnie przed sesją Synodu. 

 

§16 

1 Na swej pierwszej sesji Synod Kościoła wybiera 

Synodalną Komisję Rewizyjną, liczącą 3-5 

członków oraz 2 zastępców. 

2 Synodalna Komisja Rewizyjna jest organem kon-

trolnym Zwierzchnich Władz Kościoła. 

3 W skład Synodalnej Komisji Rewizyjnej nie 

mogą zostać wybrani członkowie Konsystorza 

i Rady Synodalnej. 

 

§17 

Do właściwości Synodalnej Komisji Rewizyjnej na-

leży: 

a) kontrola, dokonywana przynajmniej raz 

w roku, działalności finansowej Konsy-

storza, 

b) sprawdzanie zgodności z preliminarzem 

budżetowym Kościoła wydatków doko-

nywanych przez Konsystorz, 

c) zgłaszanie na sesji Synodu Kościoła 

wniosku w sprawie udzielenia Konsy-

storzowi absolutorium. 

 

§18 

1 Synod Kościoła może zlecić Synodalnej Komisji 

Rewizyjnej wykonanie innych zadań kontrol-

nych. 

2 Synodalnej Komisji Rewizyjnej dotyczą również 

zapisy dotyczące komisji synodalnych zapisane 

w § 15 pkt. 3,4,5 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 19 

1 Obrady Synodu są jawne. 

2 Rada Synodalna może określić warunki dopusz-

czenia poszczególnych osób spoza Synodu do 

udziału w jego obradach. 

3 Rada Synodalna zarządza tajność obrad: 

a) na podstawie uchwały Synodu, 

b) na podstawie uchwały Rady Synodalnej, 

c) w sprawach dyscyplinarnych. 

 

§ 20 

1 Przedmiotem obrad są sprawy zamieszczone 

w porządku obrad. 
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2 Ostateczne ustalenie porządku obrad i kolejności 

omawianych spraw następuje na początku sesji, 

poprzez uchwalenie porządku dziennego sesji. 

 

§ 21 

Prezes Synodu lub inny członek Rady Synodalnej 

otwiera, prowadzi i zamyka obrady, udziela głosu, 

poddaje pod głosowanie zgłoszone wnioski, przewod-

niczy przeprowadzanym na sesji wyborom i ogłasza, 

w miarę potrzeb, przerwy w obradach. 

 

§22 

1 Głosowanie nad wnioskami jest jawne. 

2 Tajne głosowanie zarządzane jest: 

a) w sprawach personalnych i dyscyplinar-

nych, 

b) przy wyborach do władz kościelnych, 

c) na żądanie co najmniej 1/4 członków 

Synodu obecnych na posiedzeniu. 

3 Głosowanie imienne może być zarządzone na żą-

danie co najmniej 1/3 członków Synodu obec-

nych na posiedzeniu. 

 

§ 23 

1 Uchwały Synodu Kościoła zapadają bez-

względną większością głosów. 

2 Do ważności głosowania wymagana jest obec-

ność więcej niż połowy członków Synodu Ko-

ścioła, chyba że ZPW lub przepisy tego regula-

minu stanowią inaczej. 

3 Nad realizacją uchwał Synodu Kościoła czuwa 

Rada Synodalna. Na każdej sesji Synodu Ko-

ścioła Rada Synodalna informuje Synod o stanie 

realizacji uchwał podjętych przez Synod. 

 

§ 24 

Obsługę techniczną Synodu Kościoła i Rady Synodal-

nej zapewnia biuro Konsystorza. 

 

 

 

§ 25 

1 Rada Synodalna zostaje wybrana na pierwszej se-

sji Synodu Kościoła, w składzie: 

a) Prezes Synodu Kościoła, 

b) dwóch radców duchownych, 

c) dwóch radców świeckich. 

2 W skład Rady Synodalnej nie mogą być wybrani 

członkowie Konsystorza i Synodalnej Komisji 

Rewizyjnej. 

3 Prezes Synodu Kościoła, będący zarazem prze-

wodniczącym Rady Synodalnej, wybierany jest 

w pierwszej kolejności, spośród duchownych 

i świeckich członków Synodu Kościoła. W wy-

padku zaistnienia wakatu na stanowisku Prezesa 

Synodu Kościoła jego funkcje pełni wiceprze-

wodniczący Rady Synodalnej i pełni je do następ-

nej sesji Synodu, na której Synod wybiera swego 

nowego Prezesa. 

4 Radców Rady Synodalnej oraz po jednym ich za-

stępcy wybiera Synod Kościoła: 

a) radców duchownych – spośród duchow-

nych członków Synodu, 

b) radców świeckich – spośród świeckich 

członków Synodu, 

5 W przypadku wybrania członka Rady Synodalnej 

do Konsystorza przestaje on pełnić swe funkcje 

w Radzie Synodalnej, a w jego miejsce wchodzi 

jego wybrany zastępca. 

 

§ 26 

1 Do właściwości Rady Synodalnej należy: 

a) zwoływanie, przygotowywanie po-

rządku obrad oraz prowadzenie sesji Sy-

nodu Kościoła, 

b) ogłaszanie oficjalnych sprawozdań 

z obrad sesji Synodu Kościoła i podję-

tych uchwał, 

c) realizacja uchwał Synodu Kościoła 

i spraw przekazanych przez Synod Ko-

ścioła, 
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d) uchwalanie szczegółowych przepisów 

kościelnych zaopiniowanych przez Ko-

misję ds. Prawnych Synodu Kościoła 

oraz przez Konsystorz, 

e) przygotowywanie projektów zmian 

w Zasadniczym Prawie Wewnętrznym, 

Pragmatyce Służbowej i Regulaminie 

Zwierzchnich Władz Kościoła, 

f) podejmowanie na wniosek Konsystorza 

uchwał w sprawach nie cierpiących 

zwłoki, a należących do kompetencji 

Synodu, z wyjątkiem zmian ZPW i wy-

borów naczelnych (zwierzchnich) władz 

Kościoła, 

g) ustalanie wykładni praw i przepisów ko-

ścielnych, 

h) czuwanie nad prawidłowym przebie-

giem prac komisji synodalnych, 

i) stwierdzanie zakończenia kadencji Sy-

nodu i wyznaczanie, w granicach trzech 

miesięcy, terminu, do którego wybór 

nowego Synodu Kościoła ma być prze-

prowadzony, 

j) wykonywanie kompetencji wynikają-

cych z Przepisów dyscyplinarnych Ko-

ścioła. 

2 Podjęte przez Radę Synodalną uchwały okre-

ślone w ust. 1 pkt f podlegają zatwierdzeniu bądź 

odrzuceniu na najbliższej sesji Synodu Kościoła. 

3 Rada Synodalna może ponadto zbierać się na 

wspólnych posiedzeniach wraz z Konsystorzem, 

celem podejmowania uchwał w sprawach prze-

widzianych w tym regulaminie i innych przepi-

sach prawa kościelnego. Inicjatywa zwołania ta-

kiego posiedzenia przysługuje obu stronom. 

 

§ 27 

1 Rada Synodalna zbiera się co najmniej raz na 

kwartał. 

2 Na pisemny wniosek przynajmniej dwóch człon-

ków Rady, jej Przewodniczący zwołuje w ciągu 

dwóch tygodni od złożenia tego wniosku posie-

dzenie nadzwyczajne. 

3 Z każdego posiedzenia Rady spisywany jest pro-

tokół, zatwierdzany przez Radę, który podpisują 

Przewodniczący i Sekretarz. 

 

§ 28 

1 Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, zwo-

łuje posiedzenia, przewodniczy im i czuwa nad 

realizacją uchwał Rady. 

2 Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec 

władz Kościoła i na zewnątrz. 

 

§ 29 

1 Rada wybiera spośród swoich członków wice-

przewodniczącego i sekretarza. 

2 Wiceprzewodniczący Rady Synodalnej pomaga 

przewodniczącemu i zastępuje go w razie po-

trzeby. 

3 Sekretarz sporządza protokoły z posiedzeń Rady. 

4 Rada według potrzeb i według swego uznania 

rozdziela inne zadania i funkcje pomiędzy swo-

ich członków. 

 

§ 30 

1 Uchwały Rady Synodalnej są podejmowane przy 

obecności więcej niż połowy członków. 

2 Uchwały zapadają bezwzględną większością gło-

sów. 

3 W sprawach personalnych i dyscyplinarnych gło-

sowanie jest tajne. Tajność głosowania w innych 

sprawach zarządza Przewodniczący Rady, na żą-

danie co najmniej dwóch jej członków. 

 

§ 31 

1 Kadencja Rady Synodalnej trwa od chwili jej wy-

brania na pierwszym posiedzeniu Synodu Ko-

ścioła, aż do chwili wyboru Rady Synodalnej na-

stępnej kadencji Synodu Kościoła. 
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2 Z chwilą dokonania wyboru Prezesa Synodu Ko-

ścioła nowej kadencji, przejmuje on prowadzenie 

sesji. 

3 Po wyborze pozostałych członków nowej Rady 

Synodalnej dotychczasowa Rada opuszcza Pre-

zydium Obrad Synodu Kościoła, przekazując 

swe funkcje swoim następcom. 

 

§ 32 

1 Członkostwo w Radzie Synodalnej wygasa: 

a) w przypadku utraty mandatu członka 

Synodu Kościoła, 

b) na skutek złożenia rezygnacji, 

c) w razie zaistnienia trwałej przeszkody 

uniemożliwiającej sprawowanie funkcji 

w Radzie Synodalnej, 

d) w wypadku odwołania przez Synod Ko-

ścioła. 

2 Na miejsce ustępującego lub odwołanego Radcy 

wchodzi jego zastępca. 

3 Gdy ustępuje lub zostaje przez Synod odwołany 

Prezes Synodu Kościoła oraz gdy brak jest za-

stępcy Radcy Rady Synodalnej, na najbliższej se-

sji Synod dokonuje wyboru uzupełniającego. 

 

KONSYSTORZ KOŚCIOŁA 

§ 33 

1 Konsystorz jest naczelną władzą administracyjną 

Kościoła i organem wykonawczym Synodu Ko-

ścioła. 

2 Siedzibą Konsystorza jest miasto stołeczne War-

szawa. 

3 Przy Konsystorzu działa kancelaria, której dyrek-

tora i pracowników zatrudnia i zwalnia Konsy-

storz. 

4 Jeżeli dyrektorem kancelarii i Konsystorza zo-

staje duchowny przysługuje mu tytuł Kanclerza. 

5 W przypadku braku powołania dyrektora kance-

larii Konsystorza, jego funkcję pełni Wiceprezes 

Konsystorza. 

 

§ 34 

W skład Konsystorza wchodzą: 

a) Biskup Kościoła, który jest z urzędu 

Prezesem Konsystorza, 

b) Wiceprezes świecki, 

c) trzech radców duchownych, 

d) trzech radców świeckich. 

 

§ 35 

1 Wiceprezesa Konsystorza oraz, w odrębnym gło-

sowaniu, radców duchownych i świeckich, i ich 

zastępców, wybiera Synod Kościoła. 

2 Wybory odbywają się zgodnie z regulaminem 

wyborów uchwalonym przez Radę Synodalną. 

3 W razie niemożności pełnienia funkcji przez Wi-

ceprezesa lub Radcę Konsystorza, przez czas 

dłuższy niż trzy miesiące, Konsystorz powołuje 

do pracy w Konsystorzu w tym okresie zastępcę 

członka Konsystorza. 

4 W razie zaistnienia wakatu członka Konsystorza, 

na jego miejsce wchodzi, na czas trwania kaden-

cji Konsystorza, jego wybrany zastępca. W przy-

padku braku zastępcy przeprowadza się na naj-

bliższej sesji Synodu wybory uzupełniające. 

 

§ 36 

Do właściwości Konsystorza należy: 

a) nadzór nad diecezjami i parafiami, 

b) przyjmowanie kandydatów do stanu du-

chownego i prowadzenie listy duchow-

nych, 

c) powoływanie i odwoływanie Wikariu-

szy, Proboszczów – Administratorów 

parafii oraz duszpasterzy środowisko-

wych, 

d) występowanie do MON o mianowanie 

wyłonionego na wspólnym posiedzeniu 

Rady Synodalnej i Konsystorza Naczel-

nego Kapelana Wojskowego; powoły-
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wanie Naczelnego Kapelana Wojsko-

wego na Ewangelickiego Biskupa Woj-

skowego, 

e) uchwalanie wakansów parafialnych 

i zatwierdzanie kandydatów na stanowi-

ska Proboszczów i Proboszczów Po-

mocniczych, 

f) zatwierdzanie wyborów Proboszczów, 

Proboszczów Pomocniczych, Biskupów 

Diecezjalnych, Rad Diecezjalnych i de-

legatów świeckich do Synodów Diece-

zjalnych, 

g) przedłużanie urzędowania proboszczów 

w wypadkach przewidzianych przez 

ZPW, 

h) utrzymywanie kontaktów z innymi Ko-

ściołami i organizacjami kościelnymi, 

i) nadzór nad organizacją i rozwojem dia-

konatów, 

j) mianowanie asystentów kościelnych 

przy organizacjach i stowarzyszeniach 

kościelnych, 

k) opiniowanie przedkładanych Radzie Sy-

nodalnej projektów szczegółowych 

przepisów kościelnych, 

l) wykonywanie kompetencji wynikają-

cych z Przepisów dyscyplinarnych Ko-

ścioła, 

m) wydawanie biuletynu urzędowego Ko-

ścioła lub prowadzenie działu urzędo-

wego w piśmie kościelnym, 

n) sprawowanie nadzoru nad wydawaniem 

czasopism i publikacji kościelnych, a 

także nad przygotowywaniem kościel-

nych audycji radiowych i telewizyjnych, 

o) rozstrzyganie odwołań od uchwał Rad 

Parafialnych i Rad Diecezjalnych, gdy 

Prawo to przewiduje, 

p) zarząd i rozporządzanie majątkiem Ko-

ścioła, 

q) zatwierdzanie uchwał jednostek organi-

zacyjnych Kościoła w sprawie powsta-

wania nowych instytucji kościelnych, 

r) zatwierdzanie budżetów diecezjalnych 

i sprawozdań z ich wykonania oraz za-

twierdzanie budżetów i sprawozdań 

z ich wykonania parafii dotowanych 

z budżetu Kościoła, 

s) ustalanie projektu budżetu ogólnoko-

ścielnego, 

t) kierowanie Funduszem Socjalnym Ko-

ścioła, 

u) powoływanie Komisji Egzaminacyjnej 

Kościoła oraz innych komisji w razie 

potrzeby, 

v) powoływanie w razie potrzeby Admini-

stratorów Diecezji na czas do jednego 

roku. 

 

§ 37 

1 Konsystorz jest władzą służbową duchownych 

oraz świeckich członków Rad Parafialnych i Rad 

Diecezjalnych, i w razie stwierdzenia zaniedbań 

lub uchybień zawiesza ich w czynnościach. 

2 Konsystorz z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Rady Diecezjalnej może udzielić Radzie Parafial-

nej pouczenia, zawiesić lub uchylić jej uchwałę 

lub, w razie stwierdzenia jej szkodliwej dla Ko-

ścioła działalności, rozwiązać Radę Parafialną i 

mianować tymczasową Radę Parafialną na okres 

do jednego roku. 

3 W razie naruszenia przez Radę Diecezjalną prze-

pisów prawa kościelnego, niewykonania zarzą-

dzeń kościelnych władz przełożonych bądź innej 

szkodliwej dla Kościoła działalności Rady, Kon-

systorz może: 

a) udzielić Radzie pouczenia, 

b) uchylić uchwałę Rady Diecezjalnej, 
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c) na wspólnym posiedzeniu z Radą Syno-

dalną podjąć uchwałę w sprawie dal-

szego funkcjonowania Rady Diecezjal-

nej. 

 

§ 38 

1 Posiedzenia Konsystorza zwołuje, układa porzą-

dek obrad i przewodniczy im Biskup Kościoła 

jako Prezes Konsystorza lub w jego zastępstwie 

Wiceprezes Konsystorza. 

2 Posiedzenia zwyczajne Konsystorza są zwoły-

wane w zasadzie raz na miesiąc, przy czym prze-

rwa między posiedzeniami zwyczajnymi nie 

może być dłuższa niż dwa miesiące. 

3 Na pisemny wniosek co najmniej dwóch człon-

ków Konsystorza, Prezes lub w jego zastępstwie 

Wiceprezes Konsystorza zwołuje w ciągu dwóch 

tygodni posiedzenie nadzwyczajne Konsystorza. 

4 Konsystorz może się zbierać na wspólnych posie-

dzeniach z Radą Synodalną, z inicjatywy własnej 

lub też z inicjatywy Rady Synodalnej, dla rozpa-

trzenia spraw szczególnie ważnych dla Kościoła, 

w tym spraw personalnych. 

 

§ 39 

1 Prezes, Wiceprezes i Sekretarz stanowią prezy-

dium Konsystorza. 

2 W okresach między posiedzeniami Konsystorza 

prezydium załatwia pilne sprawy należące do 

kompetencji Konsystorza. Uchwały prezydium 

przedstawiane są Konsystorzowi na najbliższym 

plenarnym posiedzeniu do zatwierdzenia. 

3 Konsystorz może przekazać prezydium objęty 

uchwałą zakres spraw do bezpośredniego zała-

twienia. W tym przypadku prezydium podaje 

uchwały Konsystorzowi do wiadomości na naj-

bliższym plenarnym posiedzeniu. 

 

 

 

 

§ 40 

1 Z posiedzeń Konsystorza i Prezydium Konsysto-

rza spisywane są przez sekretarza protokoły, za-

twierdzane następnie przez Konsystorz. 

2 Brzmienie treści uchwał podjętych przez Konsy-

storz jest ustalane w zasadzie przed ich uchwale-

niem. Konsystorz może upoważnić prezydium do 

ostatecznego sformułowania brzmienia treści 

podjętej uchwały. 

3 Wyciągi z protokołów podpisane przez dwóch 

członków Prezydium Konsystorza, w tym Pre-

zesa lub Wiceprezesa, mają moc dowodową. 

 

§ 41 

1 Wiceprezes Konsystorza wraz z Prezesem czuwa 

nad prawidłowym przebiegiem prac Konsysto-

rza, a w razie nieobecności Prezesa, bądź na jego 

zlecenie, przewodniczy jego posiedzeniom. 

2 Wiceprezes Konsystorza reprezentuje Konsy-

storz na zewnątrz z upoważnienia Prezesa Kon-

systorza. 

 

§ 42 

1 Uchwały Konsystorza są podejmowane przy 

obecności więcej niż połowy jego członków. 

2 Uchwały są podejmowane bezwzględną więk-

szością głosów. 

3 W sprawach personalnych i dyscyplinarnych gło-

sowanie jest tajne. 

4 Na żądanie co najmniej trzech członków Konsy-

storza przewodniczący posiedzeniu Konsystorza 

zarządza tajne głosowanie również w innych 

sprawach. 

 

§ 43 

Kadencja Konsystorza trwa pięć lat, licząc od wpro-

wadzenia jego członków w pełnienie czynności, do 

chwili wprowadzenia w pełnienie czynności człon-

ków Konsystorza wybranych na nową kadencję. 
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BISKUP KOŚCIOŁA 

§ 44 

Biskup Kościoła jest duchownym Zwierzchnikiem 

Kościoła, z urzędu jest Prezesem Konsystorza oraz 

członkiem Synodu Kościoła. 

 

§ 45 

1 Biskupa Kościoła wybiera Synod Kościoła spo-

śród duchownych mających za sobą co najmniej 

15 lat służby w Kościele, licząc od dnia ordyna-

cji, w tym co najmniej 8 lat na stanowisku pro-

boszcza lub równorzędnym stanowisku kierow-

niczym w Kościele. Pracę naukową i dydak-

tyczną na uczelni teologicznej traktuje się jako 

służbę w Kościele. 

2 Kandydatów na urząd Biskupa Kościoła mogą 

zgłaszać: 

a) Ogólnopolska Konferencja Duchow-

nych  – do trzech kandydatów, 

b) grupy członków Synodu Kościoła, li-

czące co najmniej 15 osób – po jednym 

kandydacie. 

3 Kandydaci muszą na piśmie wyrazić zgodę na 

kandydowanie. 

4 Za wybranego na Biskupa Kościoła uważa się 

tego z kandydatów, który otrzymał bezwzględną 

większość wszystkich oddanych głosów, przy 

obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków 

Synodu Kościoła. 

5 W przypadku nie otrzymania przez żadnego z kan-

dydatów wymaganej bezwzględnej większości 

głosów, przeprowadza się ponownie głosowanie, 

w którym głosuje się na tych dwóch kandydatów, 

którzy w pierwszej turze otrzymali największą 

ilość głosów i wyrazili zgodę na kandydowanie w 

drugiej turze głosowania. W drugiej turze wybra-

nym na Biskupa Kościoła zostaje ten z kandyda-

tów, który uzyskał bezwzględną większość gło-

sów, przy obecności określonej w ust. 4. W przy-

padku nie uzyskania w drugiej turze wyborów 

przez żadnego z kandydatów bezwzględnej więk-

szości głosów, głosowanie powtarza się. Wybra-

nym na Biskupa Kościoła, w trzeciej turze, zostaje 

ten z kandydatów, który uzyskał bezwzględną 

większość głosów, przy obecności określonej w 

ust. 4. W przypadku nie uzyskania w trzeciej turze 

wyborów przez żadnego z kandydatów bez-

względnej większości głosów, głosowanie powta-

rza się. W ostatniej turze wyborów, wybrany zo-

staje ten kandydat, który uzyskał większą liczbę 

głosów, a w przypadku równej liczby głosów, wy-

brany zostaje starszy ordynacją, a w przypadku 

tego samego dnia ordynacji starszy wiekiem. 

 

§ 46 

1 Kadencja Biskupa Kościoła trwa lat dziesięć. 

2 Sprawujący urząd Biskup Kościoła może kandy-

dować na następne kadencje. W razie ponownego 

wyboru nie odbywa się ponowne wprowadzenie 

Biskupa Kościoła w jego urząd. 

3 Biskup Kościoła przechodzi w stan spoczynku w 

wieku 65 lat. 

4 Synod Kościoła może przedłużyć Biskupowi 

czas czynnej służby w Kościele, nie dłużej jednak 

niż o trzy lata. 

5 W razie przejścia Biskupa w stan spoczynku jego 

urzędowanie ustaje z chwilą wprowadzenia w 

urząd nowo wybranego Biskupa Kościoła. 

 

§ 47 

Siedzibą Biskupa Kościoła jest miasto stołeczne War-

szawa. 

 

§ 48 

1 Biskup Kościoła obejmuje swój urząd z chwilą 

introdukcji, której termin ustala, w porozumieniu 

z Biskupem-Elektem, Rada Synodalna. Termin 

ten nie może być dłuższy niż trzy miesiące od 

chwili wyboru. 
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2 Wprowadzenie w urząd Biskupa Kościoła od-

bywa się zgodnie z uchwaloną przez Synod Ko-

ścioła Agendą i tradycją Kościoła, poprzez mo-

dlitwę i nałożenie rąk przez innych Biskupów. 

 

§ 49 

1 Biskup Kościoła nie może piastować żadnych in-

nych etatowych stanowisk, poza przewidzianymi 

dla niego przez ZPW. 

2 Wyjątkiem od tej reguły jest piastowanie etatu 

nauczyciela akademickiego uczelni teologicznej. 

 

§ 50 

1 Biskup Kościoła z mocy swego urzędu sprawuje 

duchowe kierownictwo Kościoła, a w szczegól-

ności: 

a) jest duchownym zwierzchnikiem 

wszystkich księży, katechetów, diako-

nów i sióstr diakonis i jako zwierzchni 

duszpasterz kieruje ich przygotowaniem 

religijnym i naukowym, sprawuje pie-

czę i nadzór nad ich działalnością, 

b) otacza opieką kandydatów na duchow-

nych Kościoła w zakresie religijno- do-

gmatycznym i moralnym oraz wykonuje 

nadzór nad ich pracą w Kościele, 

c) przewodniczy Kościelnej Komisji Egza-

minacyjnej dla kandydatów na duchow-

nych, dla Wikariuszy i katechetów, 

d) ordynuje kandydatów na duchownych 

osobiście lub deleguje Biskupa Diece-

zjalnego, w którego Diecezji odbywa się 

ordynacja, 

e) wyświęca siostry diakonise, powołuje 

i odwołuje Duszpasterza Diakonatu, 

mianuje (3) członków Rady Opiekuń-

czej Diakonatu, 

f) poświęca kościoły i kaplice osobiście 

lub przez delegowanego Biskupa Diece-

zjalnego, w którego Diecezji odbywa się 

uroczystość,  

g) zwołuje przynajmniej raz na kwartał 

Konferencje Biskupów dla omówienia 

spraw ogólnokościelnych. 

h) wraz z Konferencją Biskupów przygo-

towuje i zwołuje Teologiczną Ogólno-

polską Konferencję Duchownych , 

i) udziela upoważnień (misji kanonicznej) 

do nauczania kościelnego i kształcenia 

teologicznego, 

j) powołuje Generalnego Wizytatora Nau-

czania Kościelnego, 

k) wizytuje parafie co najmniej raz na dzie-

sięć lat, 

l) konsekruje (wyświęca) i wprowadza na 

ustanowione stanowisko wszystkich Bi-

skupów, 

m) wydaje listy pasterskie, 

n) składa Synodowi Kościoła sprawozda-

nia o stanie Kościoła, 

o) decyduje o dopuszczalności ślubu ko-

ścielnego w przypadkach, gdy poprzed-

nie małżeństwo jednego z nowożeńców 

zostało rozwiązane wyrokiem sądu po-

wszechnego. 

p) na wniosek zainteresowanego duchow-

nego, po pozytywnym zaopiniowaniu 

przez Biskupa Diecezjalnego, może 

udzielić duchownemu. pisemnej zgody 

na podjęcie dodatkowej pracy o niedo-

raźnym charakterze, która będzie wyko-

nywana poza otrzymanym w ramach 

Kościoła mandatem. 

2 Biskupowi Kościoła przysługuje prawo tymcza-

sowego zawieszania w czynnościach duchow-

nego z jednoczesnym wnioskiem o wszczęcie 

przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego. 

Biskup Kościoła wykonuje także inne kompeten-

cje wynikające z Przepisów dyscyplinarnych Ko-

ścioła. 
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3 Biskup Kościoła, jako Prezes Konsystorza, kie-

ruje pracami Konsystorza, czuwa nad wykona-

niem jego uchwał i nad prawidłowym biegiem 

spraw kościelnych. 

4 Odchodzący Biskup Kościoła przekazuje proto-

kolarnie następcy w obecności Rady Synodalnej, 

Wiceprezesa Konsystorza i przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Synodu wszelką dokumenta-

cję dotyczącą spraw kościelnych wraz ze stanem 

kasy oraz cały materiał archiwalny Kościoła. 

 

§ 51 

Biskupowi Kościoła przysługuje prawo uczestnicze-

nia w zebraniach wszystkich władz i organów kościel-

nych. 

 

§ 52 

Biskup Kościoła reprezentuje Kościół na zewnątrz. 

 

§ 53 

1 Biskup Kościoła mianuje swoim zastępcą na 

okres swojej kadencji jednego z Biskupów Die-

cezjalnych, którego zatwierdza Synod Kościoła. 

2 Zastępca Biskupa Kościoła zastępuje Biskupa 

Kościoła we wszystkich czynnościach paster-

skich w razie jego chwilowej nieobecności lub 

choroby. 

3 Zastępca Biskupa Kościoła może wykonywać 

tylko te czynności, które zostały mu zlecone 

przez Biskupa Kościoła. 

4 Zastępcy Biskupa Kościoła nie przysługuje 

prawo następstwa w chwili wakansu. 

5 W wypadku śmierci Biskupa Kościoła wszystkie 

jego funkcje przejmuje Zastępca Biskupa Ko-

ścioła, który pełni obowiązki Biskupa Kościoła 

do czasu wyboru nowego Biskupa Kościoła. 

 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 54 

Zmiany niniejszego Regulaminu uchwala Synod Ko-

ścioła bezwzględną większością głosów, przy obec-

ności przynajmniej połowy swych członków. 

 

§ 55 

1 Regulamin niniejszy, uchwalony przez Synod 

Kościoła dnia 26 października 1996 roku, wcho-

dzi w życie z dniem 1 grudnia 1996 roku. 

2 Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu 

tracą moc wcześniej obowiązujące regulaminy 

dotyczące Synodu Kościoła, Rady Synodalnej, 

Konsystorza i Biskupa Kościoła Ewangelicko–

Augsburskiego w RP. 


