
 

 

 

REGULAMIN OBRAD 

SYNODU KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RP 

 

 

§ 1 

 

Obrady Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP odbywają się w trybie i na 

zasadach określonych w Zasadniczym Prawie Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP, Regulaminie Zwierzchnich Władz Kościoła Ewangelicko- 

Augsburskiego w RP i niniejszym Regulaminie. 

 

§ 2 

 

1.  Posiedzenie otwiera, prowadzi i zamyka Prezes Synodu, a w razie jego nieobecności lub 

z jego upoważnienia inny członek  Prezydium Synodu, zwany dalej „przewodniczącym 

obrad”. 

2.  Synod wybiera ze swego grona dwóch sekretarzy dla sporządzenia protokołu obrad 

Synodu. Każdy członek Synodu, za wyjątkiem członków Prezydium Synodu oraz 

członków Konsystorza, jest zobowiązany przynajmniej raz w kadencji Synodu być 

gotowym, aby przyjąć na siebie obowiązki sekretarza sesji. 

3.  Synod wybiera ponadto,  stosownie do potrzeb,  trzyosobowe komisje: 

1) Komisję Skrutacyjną - do liczenia oddanych głosów oraz stwierdzenia prawomocności 

obrad; 

2) Komisję  Uchwał i  Wniosków, 

3) Komisję do Obsługi Medialnej  

4) Komisję Mandatowo-Weryfikacyjną – wyłącznie na pierwszej sesji Synodu, której 

zadaniem jest sprawdzenie mandatów członków Synodu Kościoła, w oparciu o 

zatwierdzone przez Konsystorz protokoły wyborcze oraz w oparciu o wykaz osób 

pełniących urzędy względnie funkcje uprawniające do wykonywania mandatu członka 

Synodu Kościoła z urzędu. 

4. Komisje wybierają przewodniczących komisji, kierujących ich pracami. 

5. Protokoły prac poszczególnych komisji stanowią załączniki do protokołu z sesji Synodu. 

6. Wyboru sekretarzy i komisji dokonuje się w głosowaniu jawnym. 

 

 

§ 3 

 

1. Przewodniczący obrad prowadzi je według ustalonego porządku, otwierając i zamykając 

dyskusję nad każdym z punktów. W uzasadnionych przypadkach, przewodniczący obrad 

może za zgodą Synodu zmienić kolejność poszczególnych punktów porządku obrad. 

2. Przewodniczący obrad udziela głosu w pierwszej kolejności referentowi sprawy, a 

następnie członkom Synodu według kolejności zgłoszeń.  



3. Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością członkom Synodu w celu 

zgłoszenia wniosku formalnego. 

4. Wnioskami formalnymi są: 

a) wniosek o przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia, 

b) wniosek o uchwalenie tajności posiedzenia lub jego części, 

c) wniosek o zamknięcie dyskusji, 

d) wniosek o podjęcie głosowania bez dyskusji, 

e) wniosek o zmianę porządku dziennego, 

f) wniosek o potwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

5.  Prezydium Synodu rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i 

ewentualnie jednego przeciwnika wniosku. 

6.  Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie uregulowane niniejszym regulaminem 

rozstrzyga  Synod na wniosek Prezydium Synodu według przyjętych powszechnie zasad.  

 

§ 4 

 

1. Przewodniczący obrad zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw 

wszystkich członków Synodu, kieruje obradami zgodnie z przyjętym porządkiem obrad 

oraz czuwa nad zgodnym z przepisami prawa przebiegiem obrad Synodu. 

Przewodniczący obrad może w każdym czasie przekazać prowadzenie obrad wybranemu 

członkowi Prezydium Synodu i ponownie objąć ich prowadzenie, nie powinien tego 

jednak czynić bez uzasadnionych przyczyn.  

2. Do kompetencji przewodniczącego obrad należy w szczególności:  

1) wyrażanie zgody na nagrywanie lub filmowanie przebiegu obrad,  

2) otwieranie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,  

3) udzielanie głosu,  

4) złożenie propozycji ustalenia limitu czasu wystąpień, który podlega akceptacji 

Synodu, 

5) odbieranie głosu w przypadku wypowiedzi:  

a) przekraczających ustalony limit czasu wystąpień, jeżeli limit został ustalony,  

b) na tematy nie objęte porządkiem obrad, 

c) zawierających treści obraźliwe,  

6) zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,  

7) zarządzanie głosowania,  

8) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,  

9) zarządzanie przerw w obradach,   

10) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych,  

11) zamykanie posiedzenia po wyczerpaniu porządku obrad.  

 



 

§ 5 

 

1. Obrady Synodu są jawne. 

2.  Prezydium Synodu może określić warunki dopuszczenia poszczególnych osób spoza 

Synodu do udziału w jego obradach.  

3.  Prezydium Synodu w porozumieniu z Konsystorzem może zaprosić do udziału w 

posiedzeniu inne osoby, których obecność jest uzasadniona przedmiotem obrad. 

Zaproszone osoby mogą za zgodą przewodniczącego obrad i po przyjęciu porządku obrad 

przekazać informacje, pozdrowienia,  referować sprawy i udzielać wyjaśnień. 

4.  Prezydium Synodu może zezwolić na obecność w czasie obrad Synodu przedstawicieli 

środków masowego przekazu, ograniczając ją do konkretnych punktów porządku obrad.  

 

§ 6  

 

1.  Głos w dyskusji można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i 

aktualnie rozpatrywanych.  

2.  O kolejności wystąpień decyduje kolejność zgłoszeń do dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad. Lista zgłoszeń sporządzana jest przez przewodniczącego 

obrad.  

3. Głosy w dyskusji zapisywane są w protokole. Członek Synodu może domagać się 

zaprotokołowania najważniejszych tez jego wystąpienia; jest wówczas obowiązany 

przedstawić je sekretarzom na piśmie.  

 

§ 7 

 

W razie zaistnienia wątpliwości odnośnie treści projektowanych uchwał członek Synodu 

może w każdym czasie zwrócić się do przewodniczącego obrad o udzielenie wyjaśnień. 

 

§ 8 

 

1. Z obrad Synodu sporządza się nagranie dźwiękowe i protokół. Protokół musi zostać 

dostarczony członkom Synodu do dwóch miesięcy po zakończeniu sesji Synodu, z której 

jest sporządzony. 

2. Protokół obrad powinien odzwierciedlać ich rzeczywisty przebieg, a w szczególności 

zawierać: 

a) datę i miejsce posiedzenia, godzinę rozpoczęcia i zakończenia posiedzenia, imiona i 

nazwiska członków wybranych przez Synod komisji oraz sekretarzy sesji, 

b) stwierdzenie prawomocności obrad, 

c) imiona i nazwiska osób zaproszonych do udziału w posiedzeniu lub w poszczególnych 

jego częściach, 

d) odnotowanie przyjęcia protokołu poprzedniej sesji, 

e) uchwalony porządek obrad, 

f) podstawowe tezy głosów w dyskusji, o ile uczestnik dyskusji zażądał 

zaprotokołowania jego głosu i złożył sekretarzom na piśmie jego podstawowe tezy;  



g) przebieg głosowań oraz jego wyniki, 

h) treść zgłoszonych i podjętych uchwał wraz z ich kolejnymi numerami,  

i) podpisy przewodniczącego obrad oraz sekretarzy sesji. 

3. Nie  sporządza się stenogramu z części ani całości obrad Synodu. 

4. Do protokołu dołącza się: 

a) materiały rozpatrywane przez Synod oraz przekazane członkom Synodu 

b) listę obecności, 

c) protokół lub protokoły Komisji, o których mowa w par. 2 ust. 3 Regulaminu, o ile 

istniała konieczność ich sporządzania. 

5. Członkowie Synodu mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu w terminie 

wskazanym przez przewodniczącego obrad w piśmie przekazującym protokół zgodnie z 

§ 8 ust. 1 Regulaminu. 

6. Poprawka do protokołu powinna cytować konkretny zapis protokołu ze wskazaniem 

strony protokołu wraz z propozycją oraz uzasadnieniem zmiany zapisu.  

7. O uwzględnieniu poprawki lub uzupełnieniu rozstrzyga Rada Synodalna, po wysłuchaniu 

w miarę potrzeby sekretarzy. 

8. Jeżeli wniosek o dokonanie poprawki lub uzupełnienia nie zostanie uwzględniony przez 

Radę Synodalną, wnioskodawca może odwołać się do Synodu Kościoła, który rozstrzyga 

uchwałą. 

9. Protokoły posiedzeń oraz nagrania są archiwizowane przez Biuro Konsystorza. 

10. Każdy członek Synodu może składać do protokołu pisemne oświadczenia, których nie 

poddaje się pod głosowanie, a tylko dołącza do protokołu z obrad Synodu.  

11.   Prezydium Synodu przed głosowaniem nad przyjęciem protokołu przedstawia przyjęte 

poprawki i uzupełnienia.  

 

§ 9 

 

1. Decyzje Synodu zapadają w formie uchwał. 

2. Synod może przyjmować w trybie uchwały oświadczenia, apele i komunikaty. 

3.  Uchwały Synodu zapadają bezwzględną większością głosów. Do ważności głosowania 

wymagana jest obecność więcej niż połowy członków Synodu Kościoła, chyba że 

Zasadnicze Prawo Wewnętrzne lub Regulaminu Zwierzchnich Władz Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w RP stanowią inaczej. 

4. Tajne głosowanie zarządzane jest : 

a) w sprawach personalnych i dyscyplinarnych, 

b) przy wyborach do władz kościelnych, 

c) na żądanie co najmniej ¼ członków Synodu obecnych na 

posiedzeniu. 

5. Głosowanie  imienne może być zarządzone na żądanie co najmniej 1/3 członków Synodu 

obecnych na posiedzeniu. 



6. Uchwały Synodu mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem 

obrad. 

 

7. W punktach porządku obrad: „sprawy różne”, „wolne wnioski”  można zgłaszać tylko 

wnioski nie wymagające dyskusji i głosowania. 

 

§ 10 

 

1. Przewodniczący obrad przed poddaniem treści uchwały lub wniosku pod głosowanie 

precyzuje i ogłasza proponowaną treść w taki sposób, aby redakcja była przejrzysta, a 

wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy. Treść wniosku lub 

uchwały może być opracowana i odczytana przez przewodniczącego Komisji Uchwał i 

Wniosków. 

2. Jeżeli w jednej sprawie zostało zgłoszonych kilka wniosków, w pierwszej kolejności pod 

głosowanie poddaje się wniosek najdalej idący, to jest taki, którego przyjęcie wyklucza 

potrzebę głosowania nad pozostałymi. 

3. W innych przypadkach głosowanie przeprowadza się dla każdego wniosku oddzielnie, w 

kolejności ich zgłoszenia.  

§ 11 

 

1. Uchwałom Synodu – o ile jest to konieczne - nadaje się formę odrębnych dokumentów. 

2. Uchwały stanowiące odrębne dokumenty oznacza się numerem kolejnym w danym roku 

kalendarzowym. 

§ 12 

1. Oficjalne stanowisko Synodu przedstawia Prezes Synodu lub upoważniony przez niego 

członek Synodu. 

2. Komunikat o przebiegu i wynikach obrad dla środków masowego przekazu sporządza  

Komisja do Obsługi Medialnej w porozumieniu z przewodniczącym obrad. Komunikat 

stanowi rolę protokołu z prac komisji.         

 

 

§ 13 

 

Od wszelkich decyzji Prezydium Synodu lub przewodniczącego obrad członek Synodu może 

odwoływać się na bieżąco do Synodu, który rozstrzyga sprawę w głosowaniu.  

 

 
Powyższy Regulamin Obrad Synodu Kościoła został uchwalony przez Synod Kościoła 

podczas 6.Sesji XII Synodu w Warszawie w dniach 16-18.10. 2009 r. 

 

 


