
 

 

Regulamin Procedury Wyborczej Ewangelickiego Biskupa Wojskowego 

§ 1 

1. Wybory Ewangelickiego Biskupa Wojskowego zarządza się w terminie minimum 

dwóch miesięcy przed upływem kadencji Ewangelickiego Biskupa Wojskowego 

(EBW), ale nie wcześniej niż sześć miesięcy przed jej upływem. 

2. Przewodniczącym zebrania wyborczego jest Biskup Kościoła lub wyznaczony przez 

niego inny członek kolegium wyborczego. 

§ 2 

1. EBW wybiera na wspólnym posiedzeniu kolegium wyborcze składające się z 

członków Rady Synodalnej i Konsystorza Kościoła.  

2. Kolegium wybiera EBW spośród duchownych mających za sobą co najmniej 10 lat 

służby w Kościele, licząc od dnia ordynacji, oraz piastujących samodzielne 

stanowiska kościelne.  

3. Kandydaci na urząd EBW mogą zgłaszać się samodzielnie do Konsystorza lub Rady 

Synodalnej w wyznaczonym terminie, dostarczając swoje dane oraz podpisaną zgodę 

na kandydowanie.  

4. Kandydat może łączyć stanowisko proboszcza parafii lub proboszcza administratora z 

służbą jako EBW pod warunkiem uzyskania zgody Rady Parafialnej na powyższe 

łączenie służby.  

5. Przed rozpoczęciem głosowania kandydaci mają prawo do  prezentacji swojej 

kandydatury, w której powinni przedstawić wizję swojej służby oraz Ewangelickiego 

Duszpasterstwa Wojskowego i odpowiedzi na zadawane pytania. Kolejność wystąpień 

kandydatów ustalana jest w drodze losowania. Podczas prezentacji kandydata 

pozostali kandydaci pozostają poza salą zgromadzenia wyborczego. 

6. Wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Za techniczną stronę procedury 

wyborczej (przygotowanie i przechowywanie kart do głosowania) odpowiada 

Kancelaria Konsystorza Kościoła.  

7. Spośród uczestników zebrania wyborczego wybiera się w głosowaniu jawnym 

sekretarza zebrania i dwusobową komisję skrutacyjną. 

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

nazwiskami kandydatów, którzy zostali właściwie zgłoszeni. 

9. Przy tworzeniu 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. Po zebraniu kart wyborczych komisja skrutacyjna dokonuje obliczenia głosów, 

sporządza i podpisuje protokół z dokonanych czynności oraz przedstawia wyniki 

głosowania. 



 

 

13. Za wybranego na EBW uważa się tego z kandydatów, który otrzymał bezwzględną 

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

Kolegium Wyborczego. 

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 EBW 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 nieuzyskania w drugiej turze wyborów przez jednego z kandydatów 

bezwzględnej większości głosów, głosowanie powtarza się. Wybranym na EBW w 

trzeciej turze zostaje ten z kandydatów, który uzyskał zwykłą większość, przy quorum 

określonym jak wyżej.  

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 muszą zostać zgłoszone przed zakończeniem 

zebrania wyborczego i są rozpatrywane przez Radę Synodalną. Decyzja Rady 

Synodalnej w sprawie zgłoszonych sprzeciwów jest ostateczna. Uznając sprzeciw 

wyborczy Rada Synodalna wskazuje dalszy sposób procedowania w sprawie wyborów 

EDW. 

20. Po ogłoszeniu wyników wyborów, z uwzględnieniem procedury składania 

sprzeciwów, przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania wyborczego. 

21. Po zamknięciu zebrania wyborczego, Biskup Kościoła podejmuje dalsze działania 

zgodnie z Regulaminem wyborów i pełnienia służby przez EBW, informując MON o 

podjętych decyzjach przez kolegium wyborcze.  

 

§ 5 

1. Regulamin Procedury Wyborczej EBW został przyjęty uchwałą Rady Synodalnej nr 1 

z dnia 1 września 2020 r.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


