
Uchwała nr 18/2016 
XIII Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP  

z dnia 15 października 2016 r. 

w sprawie: uchwalenia Przepisów Dyscyplinarnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 

 

Na podstawie § 64 pkt. 4 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz § 266 Pragmatyki Służbowej Synod 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Uchwala się Przepisy Dyscyplinarne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, stanowiące 
załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Przepisy Dyscyplinarne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wchodzą w życie  
z  dniem 1 stycznia 2017 r. 

3. Z dniem  1 stycznia 2017 r. uchyla się Przepisy dyscyplinarne Kościoła Ewangelicko –
Augsburskiego w RP przyjęte Uchwałą nr 3/2010 Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  
w RP z dnia 16 października 2010 r., za wyjątkiem Działu II tych przepisów, który pozostaje  
w mocy.  

 
§ 2 

1. Do postępowań dyscyplinarnych, toczących się na etapie postępowania sądowego,  
a niezakończonych ostatecznym orzeczeniem do dnia 31 grudnia 2016 r., stosuje się przepisy 
dotychczasowe, aż do zakończenia postępowania sądowego, z tym zastrzeżeniem, że dla 
odwołań wniesionych po dniu 31 grudnia 2016 r. Sądem Odwoławczym w rozumieniu przepisów 
dotychczasowych staje się Wyższy Sąd Dyscyplinarny, chyba że do dnia złożenia apelacji pierwszy 
skład Wyższego Sądu Dyscyplinarnego nie został powołany.  

2. Skład sądu dyscyplinarnego prowadzącego postępowanie pozostaje niezmienny do zakończenia 
postępowania w danej instancji.  

3. Do postępowań dyscyplinarnych, toczących się na etapie postępowania przygotowawczego, 
stosuje się przepisy nowe. 

4. W razie wątpliwości, czy należy stosować przepisy dotychczasowe czy przepisy nowe, stosuje się 
przepisy nowe. 

 
§ 3 

Do dnia 31 stycznia 2017 r., sędziowie dyscyplinarni składają Radzie Synodalnej pisemne 

oświadczenia o zamiarze zachowania swej funkcji. Brak oświadczenia oznacza rezygnację z funkcji,  

z zastrzeżeniem § 2 ust. 2. 

§ 4 

Do dnia 30 czerwca  2017 r., dokonuje się wyboru sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Sądu 

Dyscyplinarnego, o ile zachodzi taka konieczność.  

 

 



§ 5 

1. Sędziowie dyscyplinarni,  mogą kandydować do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, jeśli spełniają 
przesłanki określone w Przepisach Dyscyplinarnych, o których mowa w § 1 ust. 1.   

2. Z dniem wyboru do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, osoba o której mowa w ust. 1 przestaje 
pełnić funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego. 

 
§ 6 

1. Przedłuża się do dnia 31 grudnia 2016 r. kadencję Rzeczników Dyscyplinarnych wybranych na 9. 
sesji XII kadencji Synod Kościoła. Osoby te tracą swą funkcję z dniem 31 grudnia 2016 r., za 
wyjątkiem osób działających tego dnia na etapie postępowania sądowego, które zachowują swą 
funkcję do czasu zakończenia tego postępowania, chyba że Konsystorz zdecyduje inaczej.  

2. Akta postępowań przygotowawczych, niezakończonych w dniu 31 grudnia 2016 r., przekazuje się 
Konsystorzowi. 

3. Do dnia 31 marca 2017 r., Konsystorz powoła nowych Rzeczników Dyscyplinarnych.  
 

§ 7 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. uchyla się Regulamin Rzecznika Dyscyplinarnego.  

§ 8 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany do Pragmatyki Służbowej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP: 

1) wstęp do Pragmatyki Służbowej otrzymuje brzmienie: 
„Pragmatyka niniejsza (od „pragma” – czynność) określa zasady służby i postępowań w Kościele 
Ewangelicko-Augsburskim w RP. Zgodnie z § 21 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego (ZPW) 
Pragmatyka Służbowa Kościoła ma określać: prawa i obowiązki duchownych, świeckich członków 
władz Kościoła, pracowników Kościoła i wszystkich wiernych.”, 

2) w § 14 ust. 2 uchyla się lit. g), 
3) § 159 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W Parafii odrębnie prowadzi się i przechowuje przez siedem lat dokumentację dotyczącą spraw 
finansowych. Czas przechowywania dokumentacji finansowej, podlegającej kontroli Urzędu 
Skarbowego, określają przepisy państwowe.”, 

4) uchyla się § 265. 
§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Synodalnej. 

 

Marek Cieślar 

 

Członek Rady Synodalnej 

ks. dr Grzegorz Giemza 

 

Prezes Synodu 

 
 

 

 



 

 

 


