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Regulamin Diecezjalny 
Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej 

 
Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone: 

1. uchwałą Rady Synodalnej z dnia 19 stycznia 2006 r., wchodzącą w życie w dniu 21 stycznia 2006 r. 
2. uchwałą Rady Synodalnej z dnia 2 czerwca 2010 r., wchodzącą w życie w dniu 2 czerwca 2010 r. 
3. uchwałą Rady Synodalnej z dnia 19 lutego 2015 r., wchodzącą w życie w dniu 13 marca 2015 r. 
4. uchwałą Rady Synodalnej z dnia 27 kwietnia 2016 r., wchodzącą w życie w dniu 1 lipca 2016 r. 
5. uchwałą Rady Synodalnej z dnia 13 października 2018 r., wchodzącą w życie w dniu 1 listopada 2018 r. 
6. uchwałą Synodu Kościoła nr 9/2022/XIV z dnia 23 kwietnia 2022 r., wchodzącą w życie z dniem podjęcia 
7. uchwałą Rady Synodalnej nr RS/XIV/75/1/2022 z dnia 17 maja 2022 r., wchodzącą w życie z dniem podjęcia 

 

ZASADY OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Diecezja (od greckiego słowa diokesis – zarząd) jest jednostką administracyjną Kościoła. 
 
2. Diecezja obejmuje parafie znajdujące się na jej terenie. 
 

§ 2 
1. Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP składa się z sześciu Diecezji: Cieszyńskiej, Katowickiej, 
Mazurskiej, Pomorsko-Wielkopolskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej. 
 
2. Tworzenie nowych Diecezji, znoszenie i zmiana granic dotychczasowych następuje na podstawie 
uchwały Synodu Kościoła, podjętej na wniosek Konsystorza. 
 

§ 3 
1. Zadaniem Diecezji jest koordynowanie i kontrola działalności parafii, organizowanie współpracy 
między parafialnej na jej terenie, prowadzenie działalności religijnej, edukacyjnej, kościelnej, 
charytatywno-opiekuńczej i innej służącej parafiom należącym do Diecezji. 
 
2. Uchwały władz parafialnych, podlegające zatwierdzeniu lub rozstrzygnięciu przez Zwierzchnie 
Władze Kościelne, są przekazywane drogą służbową poprzez Diecezję i zaopatrzone w opinię władz 
diecezjalnych. 
 

§ 4 
1. Diecezja uzyskuje środki na swoją działalność ze składek Parafii, z własnego majątku, ofiar i dotacji. 
 
2. Wysokość składek Parafii na cele danej Diecezji ustala jej Synod Diecezjalny, na wniosek Rady 
Diecezjalnej. 
 
3. Diecezja przekazuje część swoich dochodów na cele ogólno kościelne, zgodnie z uchwałami Synodu 
Kościoła.  
 
4. W Diecezji zbiera się też ofiary zarządzone przez kościelne władze przełożone. 
 

§ 5 
1. Diecezja ma osobowość prawną. 
 
2. Siedzibą władz Diecezji jest parafia, której Proboszczem jest Biskup Diecezjalny, lub inne miejsce na 
terenie Diecezji, określone przez Radę Diecezjalną. Uchwała Rady Diecezjalnej w tej sprawie podlega 
zatwierdzeniu przez Konsystorz. 
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§ 6 
Władzami Diecezji są: 
a) Synod Diecezjalny, 
b) Rada Diecezjalna, 
c) Biskup Diecezjalny. 

SYNOD DIECEZJALNY 
 

§ 7 
1. Najwyższą władzą Diecezji jest Synod Diecezjalny. 
 
2. W skład Synodu Diecezjalnego wchodzą: 
a) wszyscy duchowni należący do Diecezjalnej Konferencji Duchownych, 
b) przełożeni diakonatów podlegający nadzorowi Biskupa Diecezjalnego oraz przedstawiciel 
prowadzących nauczanie kościelne, 
c) 30–60 delegatów świeckich, wybieranych w parafiach, 
d) świeccy członkowie Konsystorza, zamieszkujący na terytorium Diecezji, 
e) osoby zatrudnione na stanowisku profesora w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej  
w Warszawie, wyznania ewangelicko-augsburskiego, posiadający bierne prawo wyborcze  
w jednej z parafii znajdującej się na terenie danej Diecezji, 
f) do 5 osób wybranych przez Synod Diecezjalny na wniosek Rady Diecezjalnej, ze względu na 
szczególny autorytet lub istotne kompetencje dla funkcjonowania Kościoła. 
 
3. Kadencja Synodu Diecezjalnego trwa pięć lat. 
 
4.   Członek Synodu Diecezjalnego traci swoje członkostwo w wypadku: 
a) rezygnacji; 
b) zaprzestania istnienia warunków, na podstawie których stał się członkiem Synodu; 
c) odmowy złożenia ślubowania na sesji Synodu Diecezjalnego; 
d) długotrwałej niemożności uczestnictwa w pracach Synodu Diecezjalnego (wyjazd za granicę, 

obłożna choroba itp.); 
e) trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na sesjach, nawet jeśli nie zostało wcześniej 

złożone ślubowanie synodalne. 
 
5. W przypadkach wskazanych w pkt. 1 lit. a-c potwierdzenia utraty członkostwa dokonuje Rada 
Diecezjalna, informując o tym Synod Diecezjalny na jego najbliższej sesji. 
 
6.  W przypadkach wskazanych w pkt 1 lit. d-e utrata członkostwa następuje z dniem, w którym 
stosowna Uchwała Rady Diecezjalnej stanie się ostateczna. 
 
7. W wypadku zaistnienia wakatu członka Synodu Diecezjalnego pochodzącego z wyboru, na jego 
miejsce wchodzi pierwsza osoba z listy zastępców. Jeśli nie ma na liście żadnego zastępcy, 
przeprowadza się wybory uzupełniające. Postanowienia § 8. Regulaminu Diecezjalnego stosuje się 
odpowiednio. 
 

§7a 
1. W skład Diecezjalnej Konferencji Duchownych wchodzą czynni duchowni Diecezji oraz inni czynni 
duchowni mieszkający na jej terenie. 
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2. Można być członkiem tylko jednej Diecezjalnej Konferencji Duchownych.  W przypadku gdy dana 
osoba spełnia warunki udziału w dwóch lub więcej Diecezjalnych Konferencjach Duchownych, 
właściwą konferencję wskazuje Biskup Kościoła. 
 
3. Obradom Diecezjalnej Konferencji Duchownych przewodniczy Biskup Diecezjalny lub wskazany 
przez niego duchowny. Jeżeli w Diecezjalnej Konferencji Duchownych bierze udział Biskup Kościoła, 
może one przejąć przewodnictwo obrad. 
 

§ 8 
1. Wybory delegatów świeckich do Synodów Diecezjalnych zarządza Konsystorz, określając termin, do 
którego wybory te muszą być przeprowadzone. 
 
2. Dokładną liczbę i podział mandatów delegatów świeckich i ich zastępców określa Rada Diecezjalna, 
przydzielając każdej Parafii po jednym mandacie i rozdzielając pozostałe według klucza opartego o 
liczbę wyborców w poszczególnych Parafiach. 
 
3. Wyborów delegatów świeckich dokonują Zgromadzenia Parafialne. 
 
4. Kandydatów na delegatów świeckich do Synodu Diecezjalnego zgłaszają, na piśmie, członkowie 
Zgromadzenia Parafialnego, najpóźniej na dwa tygodnie przed wyborami. 
 
 
5. Kandydaci muszą wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. 
 
6. Listę zgłoszonych kandydatów weryfikuje, uzupełnia formalne braki w zgłoszeniach i układa w 
porządku alfabetycznym Rada Parafialna, zaś ewentualne odwołania rozstrzyga Rada Diecezjalna 
przed wyborami. Uchwała Rady Diecezjalnej jest ostateczna. 
 
7. Głosowanie jest tajne i bezpośrednie. 
 
8. Do trybu przeprowadzenia wyborów stosuje się odpowiednio postanowienia §§ 22–30 Regulaminu 
Parafialnego. 
 
9. W skład Synodu Diecezjalnego wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, do 
wyczerpania miejsc mandatowych. Następni, według liczby otrzymanych głosów, zostają zastępcami 
delegatów do Synodu Diecezjalnego. 
 
10. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało jednakową liczbę głosów, o kolejności 
decyduje starszeństwo wiekiem. 
 
11. Wybory są ważne bez względu na liczbę wyborców uczestniczących w Zgromadzeniu Parafialnym. 
 
12. Wybory delegatów zatwierdza Konsystorz na podstawie wniosku Rady Diecezjalnej w oparciu o 
protokoły wyborcze. Decyzja Konsystorza jest ostateczna. 
 

§ 9 
 
1. Do właściwości Synodu Diecezjalnego należą: 
a) wybór Biskupa Diecezjalnego, świeckiego Kuratora Diecezjalnego, duchownego i świeckiego radcy 
Rady Diecezjalnej, 



4 

 

b) wybór Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej w składzie trzech członków i dwóch zastępców, 
c) wybór komisji diecezjalnych, 
d) rozstrzyganie w sprawach dotyczących życia religijnego i kościelnego Diecezji, 
e) dbanie o współpracę między parafiami, 
f) zgłaszanie wniosków w sprawie zmian administracyjnych dotyczących ustanowienia granic między 
parafiami, erygowania nowych parafii, znoszenia istniejących parafii i ustanawiania zasad działania 
parafii i filiałów, 
g) nadzór nad zarządem i kierownictwem, wspólnych dla całej Diecezji, zakładów i instytucji, 
h) zatwierdzanie sprawozdań Biskupa Diecezjalnego, Rady Diecezjalnej, komisji diecezjalnych i 
udzielanie radzie absolutorium, 
i) uchwalanie preliminarza dla Diecezji oraz składek i ofiar na rzecz Diecezji i cele poza diecezjalne, 
zbieranych na terenie Diecezji, 
j) przedkładanie Konsystorzowi i Synodowi Kościoła wniosków dotyczących spraw Diecezji i całego 
Kościoła, 
k) wybór świeckich delegatów do Synodu Kościoła i ich zastępców, 
l) rozpoznawanie odwołań od zastosowanych środków dyscyplinujących, 
m) wybór kandydatów na sędziów dyscyplinarnych, 
n) podejmowanie uchwał w sprawach: 

 wyrażenia zgody na nabycie, zbycie i zamianę nieruchomości diecezjalnych oraz wznoszenia 
nowych budowli, z wyjątkiem przyjmowania darowizn w postaci nieruchomości wolnych od 
obciążeń, 

 zbycia majątku ruchomego, jeśli przedstawia on wartość artystyczną, historyczną lub 
naukową, 

 prowadzenia działalności gospodarczej, 

 zakładania lub udziału w fundacjach, 

 obciążania nieruchomości stanowiących własność Diecezji, oddawania ich w dzierżawę lub 
najem na czas dłuższy niż 5 lat, 

 zaciągania pożyczek, jeśli nie znajdują pokrycia w stałych przychodach roku budżetowego, 

 innych sprawach majątkowych, których realizacja przekracza możliwości finansowe Diecezji.   
 
2. Uchwały Synodu Diecezjalnego w sprawach określonych w § 9 ust. 1 lit. n) wymagają zatwierdzenia 
przez Konsystorz Kościoła. 
 
3. Tryb wyborów Biskupa Diecezjalnego, Rady Diecezjalnej oraz delegatów świeckich do Synodu 
Kościoła określają odpowiednie szczegółowe regulaminy wyborcze uchwalone przez Radę Synodalną. 
 

§ 10 
1. Pracami Synodu Diecezjalnego kieruje Rada Diecezjalna, pełniąca funkcje prezydium Synodu. 
 
2. Prezesem Synodu Diecezjalnego jest Biskup Diecezjalny. 
 

§ 11 
1. Kadencja Biskupa Diecezjalnego trwa lat dziesięć, zaś pozostałych członków Rady Diecezjalnej lat 
pięć. 
 
2. W przypadku rezygnacji, niemożności sprawowania funkcji członków Rady Diecezjalnej lub ich 
odwołania przez Synod w trakcie kadencji, ich funkcje przejmują ich zastępcy. 
 
3. W przypadku braku zastępcy poszczególnego członka Rady Diecezjalnej, Synod dokonuje wyboru 
uzupełniającego. 
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§ 12 

1. Synod Diecezjalny zwoływany jest przez Radę Diecezjalną przynajmniej jeden raz w roku. 
 
2. Na dodatkowe sesje Rada Diecezjalna zwołuje Synod Diecezjalny z własnej inicjatywy, bądź na 
żądanie co najmniej 1/4 członków Synodu, najpóźniej w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania 
wniosku zawierającego przedmiot obrad lub też niezwłocznie na żądanie kościelnej władzy 
przełożonej. 
 

§ 13 
1. Synod Diecezjalny może obradować i podejmować uchwały pod warunkiem, że w obradach 
uczestniczy co najmniej połowa członków Synodu. 
 
2. Synod Diecezjalny ma prawo odwoływania wybranych przez siebie władz diecezjalnych w czasie 
trwania kadencji, przy zachowaniu kworum i większością co najmniej 2/3 liczby głosujących. 
 

§ 13 a 
1. Sprzeciwy w sprawach proceduralnych i odwołania od uchwał Synodu Diecezjalnego, o ile nie są 
one ostateczne, należy zgłosić podczas obrad Synodu Diecezjalnego do protokołu i w ciągu tygodnia 
wnieść na piśmie do Rady Diecezjalnej z podpisami co najmniej 1/10 obecnych członków Synodu 
Diecezjalnego, która niezwłocznie przekazuje odwołanie Radzie Synodalnej.  
 
2. Synod Kościoła rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. 
 

§ 13 b 
W przypadku naruszenia przez Synod Diecezjalny przepisów prawa kościelnego, bądź innej szkodliwej 
dla Kościoła działalności, Synod Kościoła może z własnej inicjatywy, na wniosek właściwego Biskupa 
Diecezjalnego, Biskupa Kościoła lub Konsystorza uchylić taką uchwałę Synodu Diecezjalnego. 
Z chwilą wpływu do Rady Synodalnej wniosku od uprawnionej władzy kościelnej w sprawie uchylenia 
uchwały Synodu Diecezjalnego, uchwała ta ulega zawieszeniu do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez 
Synod Kościoła. 

RADA DIECEZJALNA 
 

§ 14 
Rada Diecezjalna stanowi prezydium Synodu Diecezjalnego i jest władzą wykonawczą Diecezji. 
 

§ 15 
W skład Rady Diecezjalnej wchodzą: 
a) Biskup Diecezjalny, będący z urzędu jej przewodniczącym, 
b) świecki Kurator Diecezjalny, będący zastępcą przewodniczącego Rady, 
c) radca duchowny, 
d) radca świecki. 
 

§ 16 
Do właściwości Rady Diecezjalnej należy: 
a)  prowadzenie bieżących spraw administracyjnych Diecezji, niezastrzeżonych wyraźnie dla Synodu 
Diecezjalnego, a w szczególności: 

 zatwierdzanie wyborów Rad Parafialnych i Komitetów Parafialnych, 

 zatwierdzanie sprawozdań finansowych i preliminarzy budżetowych parafii niedotowanych z 
budżetu Kościoła, 
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 powoływanie wizytatorów nauczania kościelnego, 

 mianowanie delegatów do instytucji kościelnych zgodnie z ich statutami. 
b) zarządzanie majątkiem Diecezji, 
c) wykonywanie uchwał Synodu Diecezjalnego, 
d) rozpoznawanie odwołań od uchwał władz parafialnych i sprawowanie nadzoru nad tymi władzami,   
e) prowadzenie spraw zleconych przez kościelne władze przełożone, 
f) kierowanie do Konsystorza wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko 
osobom zamieszkałym na podległym jej terytorium. 
 

§ 16a 
1. W przypadku naruszenia przez władze parafialne przepisów prawa kościelnego, niewykonania 
zarządzeń kościelnych władz przełożonych bądź innej szkodliwej dla Kościoła działalności, Radzie 
Diecezjalnej przysługują kompetencje określone w § 35 Regulaminu Parafialnego, z zastrzeżeniem, że 
w odniesieniu do Zgromadzenia Parafialnego Rada Diecezjalna może wyłącznie zawiesić uchwałę 
Zgromadzenia Parafialnego z jednoczesnym skierowaniem do Konsystorza wniosku o uchylenie 
zawieszonej uchwały. 
 
2. Konsystorz może na wniosek Rady Diecezjalnej lub z własnej inicjatywy uchylić uchwałę 
Zgromadzenia Parafialnego. Odnośna uchwała Konsystorza jest ostateczna. 
 

§ 17 
1. Posiedzenia Rady Diecezjalnej zwołuje Biskup Diecezjalny lub w jego zastępstwie Kurator 
Diecezjalny, co najmniej raz na kwartał. 
2. Biskup Diecezjalny zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Diecezjalnej w ciągu 14 dni na 
pisemne żądanie dwóch członków Rady lub niezwłocznie na żądanie Konsystorza lub Biskupa 
Kościoła. 
 
3. W posiedzeniach Rady Diecezjalnej mogą uczestniczyć członkowie Konsystorza, na zaproszenie 
Rady lub z inicjatywy Konsystorza, jednakże bez prawa udziału w głosowaniu. 
 
4. W przypadku gdy w posiedzeniu Rady Diecezjalnej uczestniczy Biskup Kościoła, może on przejąć 
przewodnictwo na posiedzeniu Rady. 
 

§ 18 
1. Biskup Diecezjalny, jako przewodniczący Rady Diecezjalnej, przygotowuje porządek obrad, 
przewodniczy na posiedzeniach Rady i odpowiada za realizację uchwał Rady Diecezjalnej. 
 
2. W prowadzeniu posiedzeń Rady Diecezjalnej i w sprawach administracyjnych diecezji zastępuje 
Biskupa Diecezjalnego Kurator Diecezjalny, zaś w sprawach duszpasterskich duchowny Radca Rady 
Diecezjalnej. 
 
3. Rada Diecezjalna dokonuje podziału pozostałych zadań i funkcji między swoich członków. 
 

§ 19 
1. Do ważności uchwał Rady wymagana jest obecność na posiedzeniu więcej niż połowy członków 
Rady. Uchwały Rady Diecezjalnej podejmowane w trybie odwoławczym są ostateczne. 
 
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. 
Członek Rady Diecezjalnej nie może głosować w sprawie majątkowej, która dotyczy jego osobiście lub 
jego najbliższej rodziny. 
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3. Z każdego posiedzenia spisuje się protokół podpisany przez prowadzącego i protokołującego dane 
posiedzenie. 
 
4. Wyciągi z protokołu podpisane przez dwóch członków Rady Diecezjalnej, w tym Biskupa 
Diecezjalnego lub Kuratora Diecezjalnego, mają moc dowodową. 
 

§ 19a 
1. Biskup Diecezjalny reprezentuje Diecezję na zewnątrz, co obejmuje także upoważnienie do 
dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych w imieniu Diecezji. 
 
2. Czynności prawne w imieniu Diecezji mogą być również dokonywane na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego uchwałą Rady Diecezjalnej. Pełnomocnictwo takie musi być udzielone 
na piśmie i podpisane przez dwóch członków Rady Diecezjalnej, w tym przez Biskupa Diecezjalnego 
lub Kuratora Diecezjalnego oraz opatrzone pieczęcią Diecezji. 
 
3. Do dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu Diecezji 
wymagana jest uprzednia uchwała Rady Diecezjalnej.  
 
4. Niezależnie od powyższego, jeśli prawo kościelne tak stanowi, do dokonania czynności prawnej 
wymagane jest uprzednie uzyskanie zgody właściwej władzy kościelnej. 
 
 
5. Brak stosownej uchwały Rady Diecezjalnej lub brak zgody właściwej władzy kościelnej skutkuje 
nieważnością czynności prawnej. 
 

§ 20 
1. W przypadku naruszenia przez Radę Diecezjalną przepisów prawa kościelnego, niewykonania 
zarządzeń kościelnych władz przełożonych, bądź innej szkodliwej dla Kościoła działalności Rady, 
Konsystorz może: 
a) udzielić Radzie Diecezjalnej pouczenia, 
b) uchylić uchwałę Rady Diecezjalnej, 
c) na wspólnym posiedzeniu z Radą Synodalną podjąć wspólną uchwałę w sprawie rozwiązania Rady 
Diecezjalnej.  
 
2. Uchwały, o których mowa  w ust. 1, są ostateczne. 
 

§ 20a 
1. Świecki członek Rady Diecezjalnej nie może być zatrudniony przez Diecezję, pobierać od Diecezji 
innych świadczeń, jak tylko zwrot kosztów podróży w sprawach służbowych Diecezji lub Kościoła, ani 
zawierać z Diecezją umów o charakterze odpłatnym. Zakaz zawierania umów o charakterze 
odpłatnym nie dotyczy darowizn na rzecz Diecezji lub Kościoła oraz pomocy o charakterze socjalnym 
przyznanej uchwałą Rady Diecezjalnej.  
 
2. Odstępstwa od zasad określonych w ust. 1 wymagają uprzedniej pisemnej zgody Konsystorza. 
 
3. Konsystorz może podjąć uchwałę o utracie mandatu osoby, która naruszyła zasady określone w  
ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Uchwała Konsystorza jest ostateczna, a do tak powstałego wakatu 
stosuje się postanowienia § 11 ust. 3 niniejszego regulaminu.  
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4. Osoba zatrudniona przez Diecezję lub związana z Diecezją umową o charakterze majątkowym, 
chcąca kandydować do władz Diecezji, jest zobowiązana do uzyskania zgody na kandydowanie 
w trybie określonym w ust. 2. W przypadku braku takiej zgody nie może zostać umieszczona na liście 
kandydatów. 
 

§ 21 
1. W przypadku rozwiązania Rady Diecezjalnej, jej zdekompletowania skutkującego niezdolnością do 
podejmowania uchwał lub utworzenia nowej Diecezji Konsystorz mianuje Tymczasową Radę 
Diecezjalną, w skład której z urzędu wchodzi Biskup Diecezjalny i dwie osoby powołane przez 
Konsystorz. 
 
2. Tymczasowa Rada Diecezjalna posiada wszystkie uprawnienia Rady Diecezjalnej. Sprawuje swe 
funkcje do czasu wprowadzenia w urzędowanie nowej Rady Diecezjalnej, nie dłużej jednak niż przez 
jeden rok. W przypadku konieczności urzędowanie Tymczasowej Rady Diecezjalnej może być 
przedłużone przez Konsystorz na dalszy czas oznaczony. 
 

DIECEZJALNA KOMISJA REWIZYJNA 
 

§ 22 
1. Diecezjalna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Diecezji. 
2. W skład Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby wybrane przez Synod Diecezjalny. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Rady Diecezjalnej. 
 

§ 23 
Do właściwości Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej należy: 
a) kontrola, dokonywana przynajmniej raz w roku, księgowości diecezjalnej i działalności kancelarii 
diecezjalnej, 
b) sprawdzanie zgodności z preliminarzem budżetowym Diecezji wydatków dokonywanych przez 
Radę Diecezjalną, 
c) zgłaszanie na sesji Synodu Diecezjalnego wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Radzie 
Diecezjalnej, 
d) zgłaszanie wniosków z wyników kontroli władzom diecezjalnym a, w uzasadnionych wypadkach, 
także zwierzchnim władzom Kościoła. 
 

§ 23a 
Do działalności Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 20 i § 20a 
Regulaminu Diecezjalnego z tym zastrzeżeniem, że uchwałę o rozwiązaniu Diecezjalnej Komisyjnej 
Rewizyjnej podejmuje Konsystorz samodzielnie. 
 

BISKUP DIECEZJALNY 
 

§ 24 
1. Duchownym zwierzchnikiem Diecezji jest Biskup Diecezjalny. 
 
2. Duchowny radca Rady Diecezjalnej zastępuje Biskupa Diecezjalnego na jego zlecenie. 
 
3. W przypadku śmierci Biskupa Diecezjalnego lub jego niezdolności do pełnienia służby, duchowny 
radca Rady Diecezjalnej przejmuje kompetencje Biskupa Diecezjalnego na podstawie uchwały 
Konsystorza. W przypadku gdy stanowisko duchownego radcy Rady Diecezjalnej jest również 
wakujące lub jest on niezdolny do pełnienia służby, Konsystorz powołuje Administratora Diecezji, 
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który przejmuje kompetencje Biskupa Diecezjalnego. Administratorem Diecezji może być Biskup 
Kościoła. 
 

§ 25 
1. Biskupa Diecezjalnego wybiera Synod Diecezjalny spośród Proboszczów i innych duchownych, 
sprawujących samodzielne stanowiska na terenie Diecezji i mających co najmniej 10 lat służby w 
Kościele, licząc od dnia ordynacji. 
 
2. Synod Diecezjalny wybiera Biskupa Diecezjalnego spośród kandydatów zgłoszonych przez: 
a) Diecezjalną Konferencję Duchownych  (do 3 kandydatów), którą zwołał i której przewodniczył 
Biskup Kościoła lub wskazany przez niego duchowny, 
b) grupy świeckich członków Synodu Diecezjalnego, liczącej co najmniej 1/4 jego świeckich członków 
(po 1 kandydacie). 
 
2a.Zebranie wyborcze zwołuje Biskup Kościoła w porozumieniu z Radą Diecezjalną. Przewodniczącym 
zebrania wyborczego jest Biskup Kościoła lub upoważniony przez niego radca Konsystorza. 
 
3. Za wybranego na Biskupa Diecezjalnego uważa się tego z kandydatów, który otrzymał bezwzględną 
większość wszystkich oddanych głosów. 
 
4. 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 Biskupem Diecezjalnymi ten z kandydatów, który 
otrzymał największą ilość głosów. 
 
5. W przypadku równej liczby otrzymanych głosów, Biskupem Diecezjalnym zostaje wybrany 
kandydat starszy ordynacją, a w przypadku tego samego dnia ordynacji - starszy wiekiem. 
 
6.  Biskup Diecezjalny może kandydować na kolejne kadencje. Swoją kandydaturę Biskup Diecezjalny 
zgłasza w trybie określonym w ust. 2 powyżej. 
 
7. Biskup Diecezjalny przestaje pełnić swoją funkcję w przypadku przeniesienia się do innej Diecezji, 
przejścia w stan spoczynku lub na mocy orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego Kościoła. 
 
8. Odchodzący Biskup Diecezjalny przekazuje protokolarnie następcy, w obecności Rady Diecezjalnej i 
przedstawiciela Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej, wszelką dokumentację dotyczącą spraw 
diecezjalnych wraz ze stanem kasy oraz cały materiał archiwalny Diecezji. 
 

§ 26 
1. Wprowadzenia w urząd nowego Biskupa Diecezjalnego dokonuje Biskup Kościoła w asyście innych 
Biskupów. 
 
2. Tryb i formę wprowadzenia w urząd Biskupa Diecezjalnego określają odrębne przepisy. 
 
3. W przypadku wyboru Biskupa Diecezjalnego na następną kadencję, nie dokonuje się ponownego 
wprowadzenia w urząd. 
 

§ 27 
Do właściwości Biskupa Diecezjalnego należy: 
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a) czuwanie nad życiem religijnym i kościelnym Diecezji, 
b) ordynowanie duchownych oraz poświęcanie miejsc kultu na terenie swojej Diecezji, na podstawie 
pisemnego upoważnienia Biskupa Kościoła, 
c) kierowanie pracami Synodu Diecezjalnego i Rady Diecezjalnej, 
d) sprawowanie opieki i nadzoru nad duchownymi Diecezji z prawem żądania od nich wyjaśnień, 
e) odbywanie wizytacji w Parafiach, nadzorowanie nauczania kościelnego oraz dokonywanie kontroli 
ksiąg i dokumentów parafialnych, 
f) przewodniczenie na zgromadzeniach parafialnych, dokonujących wyboru Proboszczów i Rad 
Parafialnych, 
g) przewodniczenie Radom Opiekuńczym Diakonatów mających siedzibę na terenie Diecezji, 
h) wprowadzanie w urzędowanie Proboszczów, katechetów, ewangelistów, Diakonów i Rad 
Parafialnych, 
i) reprezentowanie Diecezji na zewnątrz, 
j) składanie oświadczeń woli w imieniu Diecezji w sposób określony w niniejszym regulaminie, 
k) zwoływanie Diecezjalnej Konferencji Duchownych. 
 

§ 28 
Biskup Diecezjalny udziela urlopów wypoczynkowych w granicach określonych w Pragmatyce 
Służbowej Proboszczom, Proboszczom Pomocniczym, Proboszczom-Administratorom oraz 
pracownikom kościelnym szczebla diecezjalnego.” 
 

§ 29 
1. Sprawy zastępstw podczas urlopów i choroby duchownych zarządza Biskup Diecezjalny z 
zachowaniem odpowiednich przepisów Pragmatyki Służbowej Kościoła. 
2. W wypadku, gdy parafia zostaje pozbawiona duchownego na skutek jego śmierci czy innych 
zdarzeń losowych, Biskup Diecezjalny zapewnia z urzędu opiekę duszpasterską przez wskazanego 
przez siebie duchownego nad taką parafią do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Konsystorz. 
 

§ 30 
1. Konsystorz na wniosek Biskupa Diecezjalnego, Rady Diecezjalnej lub z własnej inicjatywy przydziela 
Diecezji Wikariusza. 
 
2. Wikariusz Diecezjalny podlega Biskupowi Diecezjalnemu, który wyznacza mu zadania i obowiązki w 
Diecezji i Parafii, w której Biskup jest Proboszczem. 
 
3. Mieszkanie i utrzymanie Wikariusza Diecezjalnego zapewnia Rada Diecezjalna sama bądź wspólnie  
z Radą Parafialną Parafii, której Proboszczem jest Biskup Diecezjalny. 
 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§ 31 
Zmiany w Regulaminie uchwala Rada Synodalna bezwzględną większością głosów. 
 

§ 32 
1. Regulamin niniejszy, uchwalony przez Radę Synodalną dnia 18 lutego 2000 roku, wchodzi w życie z 
dniem 18 marca 2000 roku.  
 
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc Regulamin Diecezjalny Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP z dnia 25 października 1996 roku. 
 


