
1 
 

 
 
 

 
Uchwała nr 1/2020/XIV z dnia 20 czerwca 2020 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia wykładni Rady Synodalnej dotyczącej posiedzeń Zwierzchnich Władz 

Kościoła 
 
 
 
Na podstawie § 65 ust. 1. pkt. 8) Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Synod Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Zatwierdza się wykładnię Rady Synodalnej, ustaloną Uchwałą nr RS/XIV/36/2/2020 z dnia 28 
kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wykładni dotyczącej posiedzeń Zwierzchnich Władz 
Kościoła, ze względu na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2. 
 

§ 2 
 

Wykładnia zawarta w Uchwale Rady Synodalnej nr RS/XIV/36/2/2020 z dnia 28 kwietnia 
2020 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
Sekretarz Rady Synodalnej      Prezes Synodu Kościoła 

 

         Anna Wantulok           Ks. dr Adam Malina 
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Załącznik do Uchwały Synodu Kościoła 

 

UCHWAŁA Rady Synodalnej  

nr RS/XIV/36/2/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. 
 

w sprawie przyjęcia wykładni dotyczącej posiedzeń Zwierzchnich Władz Kościoła 

 

 Rada Synodalna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP działając na podstawie 

§ 65 ust. 1 pkt 8 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, mając na względzie ogłoszenie stanu 

zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ustala jako 

obowiązującą następującą wykładnię przepisów kościelnych Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP: 

 

1. Żaden przepis Regulaminu Zwierzchnich Władz Kościoła nie wprowadza 

bezpośredniego zakazu przeprowadzania posiedzeń Zwierzchnich Władz Kościoła w 

sposób zdalny. Posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

nie jest jednak możliwe, o ile treść innych przepisów kościelnych wyklucza jego odbycie 

w tej formie, co dotyczy zwłaszcza procedur wyborczych. 

2. Warunkiem przeprowadzenia obrad za pomocą środków porozumiewania się na 

odległość jest zachowanie ogólnych standardów bezpieczeństwa komunikacji 

elektronicznej i zastosowanie środków porozumiewania się na odległość umożliwiających 

komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich uprawnionych osób chcących 

uczestniczyć w posiedzeniu, w ramach którego mogą one wypowiadać się w toku obrad, 

przebywając w różnych miejscach.  

3. W trakcie posiedzeń z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

stosuje się wszelkie uregulowania prawne obowiązujące dane gremium. W czasie 

głosowania należy zachować procedury warunkujące jego przeprowadzenie, a w 

przypadku konieczności głosowania tajnego należy użyć specjalistycznych narzędzi, 

umożliwiających zachowanie tajności.    

4. Uwzględniając treść niniejszej wykładni, stwierdza się, że decyzje i uchwały 

Zwierzchnich Władz Kościoła podjęte w trakcie posiedzeń z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość są podjęte skutecznie. 
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5. Powyższe zasady wykładni prawa kościelnego obowiązują wszystkie podmioty i 

jednostki organizacyjne, które stosują przepisy prawa kościelnego Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP.  

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Nie pozostaje ona także w sprzeczności z 

treścią Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, które w związku z tym nie wymaga 

dokonywania dodatkowej wykładni. Ze względu na fakt, że dotyczy ona przepisów 

uchwalonych przez Synod Kościoła będzie podlegać zatwierdzeniu na jego posiedzeniu, 

 

Sekretarz Rady Synodalnej    Prezes Synodu  

 

Anna Wantulok      ks. dr Adam Malina 

 

Uzasadnienie 

 

Wykładnia powstała związku z wątpliwościami zgłaszanymi w obliczu stanu zagrożenia 

epidemicznego oraz potencjalnych innych przypadków uniemożliwiających zwołanie 

posiedzenia gremiów kościelnych w sposób tradycyjny.  

Uznano, iż dyrektywa językowa jednoznacznie nakazuje przyjęcie wykładni 

umożliwiającej organizację posiedzeń i prowadzenie obrad organów osób prawnych za pomocą 

środków porozumiewania na odległość. Używane w prawie kościelnym zwroty typu 

„posiedzenie”, „obrady”, „obecny” zgodnie z definicją językową nie warunkują o konieczności 

fizycznego przebywania określonych osób w jednym miejscu w tym samym czasie. Żaden 

przepis Regulaminu Zwierzchnich Władz Kościoła nie wprowadza również bezpośredniego 

zakazu przeprowadzania posiedzeń organów w sposób zdalny oraz nie wprowadza obowiązku 

przeprowadzania wskazanych posiedzeń wyłącznie w sposób fizycznego i osobistego spotkania 

członków organu w tym samym miejscu i czasie.  

Przyjęcie niniejszej wykładni nie narusza także autonomii Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego, wynikającej z art. 1 ust. 2 i art. 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego. Jak wskazano prawo kościelne nie zakazuje wykorzystywania 

środków komunikacji elektronicznej do odbywania obrad przez organy kościelne, a przyjęta 

wykładnia nie jest uzależniona w tym zakresie od zewnętrznych rozwiązań prawnych.  


