Regulamin Parafialny
Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego
w Rzeczpospolitej Polskiej
ZASADY OGÓLNE
§1
1. Parafia jest lokalną społecznością kościelną i podstawową jednostką organizacyjną Kościoła
Ewangelicko – Augsburskiego w RP.
2. Uchwałę w sprawie utworzenia Parafii i zmian ich granic podejmuje Konsystorz na wniosek
właściwego Zgromadzenia Parafialnego, Synodu Diecezjalnego, Rady Diecezjalnej bądź też z własnej
inicjatywy.
3. Uchwała o utworzeniu Parafii określa jej granice i siedzibę.
4. Każda Parafia posiada osobowość prawną.
§2
1. Do Parafii należą osoby wyznania ewangelicko – augsburskiego zamieszkałe na jej terenie.
2. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą zainteresowanych Rad Parafialnych, sprawa przynależności
parafialnej może być uregulowana inaczej. Dotyczy to zwłaszcza terenów granicznych dwu lub kilku
Parafii.
3. Parafianin zmienia swoją przynależność do Parafii w wypadku wyprowadzenia się na stałe z jej
terenu. Zobowiązany jest w takim wypadku zawiadomić o tym zarówno władze Parafii, z której się
wyprowadził, jak i władze Parafii, na terenie której zamieszkał.
4. Osoby, które wstępują do Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP, stają się członkami tej
Parafii, na terenie której stale zamieszkują.
§3
1. Wspólnym zadaniem wszystkich parafian jest zapewnienie istnienia i rozwoju duchowego i
materialnego Parafii.
2. Naczelnym prawem i obowiązkiem parafian jest korzystanie z głoszonego Słowa Bożego poprzez
udział w nabożeństwach, w sakramentach i innych czynnościach kościelnych, a także poprzez
aktywny udział w życiu religijno-kościelnym.
§4
1. Dla zaspokojenia swoich potrzeb religijnych Parafie wznoszą i utrzymują kościoły, kaplice, domy
parafialne, plebanie i inne niezbędne dla tych potrzeb obiekty oraz zakładają i utrzymują cmentarze
parafialne.
2. Dla usprawnienia opieki duszpasterskiej i funkcjonowania Parafii mogą być tworzone Filiały
parafialne, które przejmują zadania Parafii w stosunku do osób zamieszkałych na terenie Filiału, w tym
przede wszystkim odprawianie nabożeństw, prowadzenie nauczania kościelnego, opiekę
duszpasterską i dbałość o majątek kościelny, w tym zwłaszcza zaś o ten znajdujący się na terenie
Filiału.
§5
1. Parafia prowadzi działalność diakonijną, otaczając opieką i udzielając pomocy i wsparcia osobom
niepełnosprawnym, chorym, biednym, starym i samotnym.
2. Parafia może prowadzić działalność oświatową, kulturalną, opiekuńczą i inną, zgodną z nauką i
potrzebami Kościoła.
§6
1. Parafia zaspokaja swoje potrzeby materialne z dochodów uzyskanych:
a) ze składek, kolekt i ofiar,

b) z własnego majątku,
c) z otrzymanych darowizn,
d) z działalności gospodarczej,
e) z fundacji.
2. Parafia zobowiązana jest do przekazywania części swych dochodów na cele diecezjalne i
ogólnokościelne, zgodnie z uchwałami Synodu Diecezjalnego i Synodu Kościoła.
3. W Parafii zbiera się też ofiary na cele pozaparafialne, zgodnie z zarządzeniem kościelnej władzy
przełożonej i uchwałami władz parafialnych.
4. W wypadku niesamodzielności finansowej Parafii, może ona otrzymać pomoc innych osób
prawnych Kościoła na potrzeby funkcjonowania Parafii oraz dotacje celowe na remonty i inwestycje.
§7
1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia
składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% jego dochodu.
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych
parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny
przeżywające okresowe trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być
określony czas trwania tego zwolnienia.
§8
1. Prawo głosu i czynne prawo wyborcze w Parafii przysługuje tym członkom Parafii, którzy ukończyli
18 lat, zostali konfirmowani, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili w przepisanym terminie
przypadającą na nich składkę za rok ubiegły lub zostali z niej zwolnieni przez Radę Parafialną.
2. Bierne prawo wyborcze w Parafii przysługuje jej członkom, posiadającym czynne prawo wyborcze,
którzy ukończyli
21 lat, biorą udział w życiu kościelnym i przystępują do Stołu Pańskiego.
§9
1. Listę wyborców – członków Parafii posiadających czynne prawo wyborcze prowadzi Rada
Parafialna. W terminie do dnia 1 marca każdego roku sporządza lub aktualizuje listę wyborców. W
sytuacji kiedy w Parafii odbywa się wybór Proboszcza, Proboszcza Pomocniczego, Rady Parafialnej i
członków do Synodu Diecezjalnego, aktualna lista wyborców musi być zatwierdzona przez Radę
Diecezjalną w terminie 2 tygodni przed planowanym wyborem.
2. Rada Parafialna ustala ostateczny termin opłacania składek kościelnych za rok ubiegły, którego
dotrzymanie uprawnia do wpisu na listę wyborców. Termin ten nie może być późniejszy niż 31
stycznia.
3. Lista ta zawierać powinna podstawowe dane dotyczące wyborców, a mianowicie: imię i nazwisko,
datę urodzenia i adres.
4. Uchwałę o zamieszczeniu na tej liście lub o skreśleniu z niej podejmuje Rada Parafialna. Ona
również zatwierdza listę kandydatów zgłoszonych w wyborach do władz Parafii.
5. Od uchwały Rady Parafialnej można złożyć odwołanie, poprzez Radę Parafialną, do Rady
Diecezjalnej. Rada Diecezjalna rozpatruje takie odwołanie w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia
odwołania. Uchwała Rady Diecezjalnej jest ostateczna.
6. Stwierdzenie utraty biernego prawa wyborczego, na skutek naruszenia przez parafianina przepisów
kościelnych, orzeka Sąd Dyscyplinarny. Prawomocne orzeczenie tego Sądu o pozbawieniu biernego
prawa wyborczego skutkuje niezwłoczną utratą piastowanych we władzach kościelnych mandatów
(funkcji), jeśli orzeczenie nie stanowi inaczej.
§ 10
Władzami Parafii są:
a) Zgromadzenie Parafialne,
b) Rada Parafialna,
c) Proboszcz (lub Proboszcz – Administrator),
Ponadto, jeśli zostały w Parafii wybrane:
d) Komitet Parafialny,
e) Rada Filiału (na jego terenie).

ZGROMADZENIE PARAFIALNE
§ 11
1. Najwyższą władzą parafialną jest Zgromadzenie Parafialne.
2. W jego skład wchodzą członkowie Parafii, posiadający czynne prawo wyborcze i wpisani na listę
wyborców, prowadzoną przez Radę Parafialną.
§ 12
Do właściwości Zgromadzenia Parafialnego należy:
1. Wybór Proboszcza, Proboszczów Pomocniczych oraz przedłużanie ich kadencji, wybór Rady
Parafialnej, Komitetu Parafialnego, delegatów świeckich do Synodu Diecezjalnego, Komisji Rewizyjnej
Parafii, a także innych Komisji i ciał parafialnych, zgodnie z potrzebami Parafii lub zaleceniami
kościelnej władzy przełożonej.
2. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) powołania Komitetu Parafialnego i Rad Filiałów,
b) ustanowienia w Parafii stanowisk duchownych przewidzianych w ZPW,
c) zatwierdzenia rocznych sprawozdań Proboszcza i Rady Parafialnej,
d) zatwierdzenia sprawozdań finansowych i uchwalenia budżetu Parafii,
e) udzielenia absolutorium Radzie Parafialnej,
f) nabycia, zbycia i zamiany nieruchomości parafialnych oraz wznoszenia nowych budowli,
g) remontów kapitalnych budynków parafialnych,
h) zakładania nowych lub poszerzania starych cmentarzy,
i) zbycia majątku ruchomego, jeśli przedstawia on wartość artystyczną, historyczną lub naukową,
j) prowadzenia działalności gospodarczej,
k) zakładania lub udziału w fundacji,
l) obciążania nieruchomości stanowiących własność Parafii, oddawania ich w dzierżawę lub najem na
czas dłuższy niż 5 lat,
m) zaciągania pożyczek, jeśli nie znajdują one pokrycia w stałych przychodach roku budżetowego,
n) zakładania i prowadzenia zakładów diakonijnych, opiekuńczo-wychowawczych lub innych.
§ 13
1. Uchwały Zgromadzenia Parafialnego w sprawach określonych w § 12 p. 2 lit.: f, i, j, k, l, m –
wymagają zatwierdzenia przez Konsystorz Kościoła.
2. Zatwierdzenia przez Konsystorz wymagają też uchwały Zgromadzenia Parafialnego, których
realizacja przekracza możliwości finansowe Parafii.
3. W Parafiach dotowanych dotyczy to także sprawozdań i preliminarzy budżetowych.
§ 14
1. Zgromadzenie Parafialne należy zwoływać co najmniej raz w roku. Wymóg ten nie obowiązuje w
Parafiach, w których istnieje Komitet Parafialny.
2. Ponadto Zgromadzenie Parafialne należy zwoływać na wniosek Rady Parafialnej, na żądanie
kościelnej władzy przełożonej oraz na żądanie 1/10 części parafian wpisanych na listę wyborców.
§ 15
1. Zgromadzenie Parafialne zwołuje prezes Rady Parafialnej lub, w jego zastępstwie, wiceprezes.
2. Termin i miejsce Zgromadzenia Parafialnego muszą być ogłoszone na trzech kolejnych
nabożeństwach niedzielnych, w tym pierwszy raz nie później niż na trzy tygodnie przed terminem
Zgromadzenia.
3. Zgromadzenie może być też zwołane drogą kurendy, względnie indywidualnymi listami do
wszystkich członków Zgromadzenia, nie później jednak, niż na 2 tygodnie przed terminem
Zgromadzenia.
4. Doroczne Zgromadzenie sprawozdawczo-budżetowe winno odbyć się w terminie do połowy lutego
każdego roku.

§ 16
1. Zgromadzenie Parafialne ma prawo do podejmowania ważnych uchwał bez względu na liczbę
obecnych.
2. Obradom Zgromadzenia przewodniczy prezes lub wiceprezes Rady Parafialnej. W skład prezydium
Zgromadzenia wchodzą również, wybrani przez Zgromadzenie, sekretarz i dwaj asesorzy.
3. Porządek obrad przygotowuje Rada Parafialna, przewidując w nim także miejsce na wnioski
członków Zgromadzenia.
4. Głosowanie na Zgromadzeniu jest jawne. Na żądanie 1/3 obecnych członków Zgromadzenia, a
także przy wyborach i w innych sprawach personalnych, zarządza się głosowanie tajne.
5. Podjęcie uchwał następuje bezwzględną większością głosów.
6. Uchwały Zgromadzenia, jeśli Zgromadzenie nie zadecyduje inaczej, wchodzą w życie w dniu ich
uchwalenia, za wyjątkiem uchwał wymagających zatwierdzenia przez Konsystorz, które wchodzą w
życie po ich zatwierdzeniu.
7. Protokół Zgromadzenia zostaje odczytany i, po przyjęciu go przez Zgromadzenie, podpisany przez
prezydium Zgromadzenia.
8. Sprzeciwy w sprawach proceduralnych i odwołanie od uchwał, o ile nie są one ostateczne, należy
zgłosić podczas Zgromadzenia do protokołu i w ciągu tygodnia wnieść na piśmie do Rady
Diecezjalnej, poprzez Radę Parafialną.
9. Za realizację uchwał Zgromadzenia odpowiada Rada Parafialna.
§ 17
1. W Parafiach może być powołany Komitet Parafialny. Zostaje on powołany uchwałą Zgromadzenia
Parafialnego, na wniosek Rady Parafialnej lub członków Zgromadzenia Parafialnego.
2. Liczbę członków Komitetu Parafialnego ustala Zgromadzenie Parafialne w stosunku trzykrotnym do
liczby członków Rady Parafialnej.
3. W skład Komitetu wchodzą dodatkowo, z urzędu, członkowie Rady Parafialnej i ich zastępcy.
4. Wybory do Komitetu Parafialnego odbywają się razem z wyborami do Rady Parafialnej.
5. Wybory do Komitetu Parafialnego odbywają przy podziale Parafii na okręgi mandatowe (wyborcze),
tak by zapewniona była w Komitecie Parafialnym reprezentacja wszystkich części Parafii.
§ 18
Komitet Parafialny przejmuje kompetencje Zgromadzenia Parafialnego wyszczególnione w § 12
niniejszego Regulaminu w p. 2 lit.: c, d, e, j, k, m.
§ 19
1. Posiedzenia Komitetu Parafialnego zwołuje i przewodniczy na nich prezes Rady Parafialnej lub, w
jego zastępstwie, wiceprezes. Prezydium Komitetu stanowi Prezydium Rady Parafialnej.
2. Zwołanie posiedzenia Komitetu, jego obrady i podejmowanie uchwał, odbywa się w trybie
przewidzianym dla Zgromadzenia Parafialnego. Uchwały są prawomocne bez względu na liczbę
obecnych.
3. Kadencja Komitetu Parafialnego trwa pięć lat.

RADA PARAFIALNA
§ 20
1. Parafią zarządza Rada Parafialna, wybrana przez Zgromadzenie Parafialne i zatwierdzona przez
Radę Diecezjalną.
2. W skład Rady Parafialnej wchodzą:
a) Proboszcz oraz inni etatowi duchowni parafii,
b) 6-25 parafian wybranych przez Zgromadzenie Parafialne, z uwzględnieniem podziału na okręgi
mandatowe,
c) przedstawiciel zatrudnionych w parafii katechetek i katechetów, wybrany przez Radę Parafialną.
d) Konsystorz na wniosek Rady Diecezjalnej może zmniejszyć ilość członków Rady Parafialnej w małych
parafiach nie mniej niż do czterech.

§ 21
W wykonywaniu sprawowanego zarządu Parafii do właściwości Rady Parafialnej należy w
szczególności:
a) czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności i karności chrześcijańskiej oraz
krzewienie życia religijnego w Parafii,
b) wspieranie duszpasterzy w modlitwie i współdziałanie z nimi w duchowym budowaniu Parafii, w
myśl zasady powszechnego kapłaństwa,
c) dawanie dobrego przykładu innym,
d) zabieganie o godne święcenie niedziel i świąt, troska o zewnętrzny porządek, czas i miejsce
nabożeństw oraz regularne uczęszczanie parafian na nabożeństwa, a także współdziałanie w
ulepszaniu miejscowych urządzeń kościelnych,
e) troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży,
f) organizowanie pieczy nad ubogimi i chorymi, popieranie wszelkich spraw dobroczynności w Parafii i
w Kościele,
g) przygotowanie wyborów Proboszcza, Proboszcza Pomocniczego, Rady Parafialnej, Komitetu
Parafialnego i delegatów do Synodu Diecezjalnego,
h) uchwalenie wniosku o przydzielenie Proboszczowi Wikariusza i przygotowanie wniosku na
Zgromadzenie Parafialne o ustanowienie dodatkowych stałych stanowisk duchownych w Parafii,
i) zarząd majątkiem parafialnym, składanie rocznych sprawozdań budżetowych i opracowywanie
projektu budżetu Parafii,
j) sporządzanie, uzupełnianie i weryfikowanie listy wyborców oraz dokonywanie podziału Parafii na
okręgi mandatowe przy wyborach parafialnych,
k) zatrudnianie i zwalnianie świeckich pracowników parafialnych, a także ustalanie warunków
zatrudnienia i służby duchownych i świeckich pracowników Parafii,
l) powoływanie komisji parafialnych,
m) przedstawianie kościelnym władzom przełożonym wniosków w ogólnych sprawach kościelnych
wraz z uzasadnieniem.
§ 22
1. Wybory do Komitetu Parafialnego, Rady Parafialnej i Rad Filiałów oraz Parafialnej Komisji
Rewizyjnej odbywają się jednocześnie.
2. Termin wyborów ustala i wybory przygotowuje ustępująca Rada Parafialna w porozumieniu z
Biskupem Diecezjalnym.
§ 23
1. Wybory w Parafii zostają ogłoszone najpóźniej na 3 tygodnie przed ich przeprowadzeniem, z
zachowaniem zasad § 15 niniejszego regulaminu.
2. Rada Parafialna określa liczbę wybieranych członków Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego i
Rad Filiałów.
3. Rada Parafialna dokonuje podziału Parafii na okręgi wyborcze i ustala liczbę mandatów w
poszczególnych okręgach. Parafia może stanowić jeden okręg wyborczy. Podział na okręgi winien
pokrywać się z podziałem na Filiały Parafii.
4. Uprawnieni członkowie Parafii zgłaszają kandydatów, głosują i kandydują w okręgach wyborczych,
na terenie których mieszkają.
§ 24
1. Kandydatów do władz parafialnych zgłaszają parafianie posiadający czynne prawo wyborcze,
najpóźniej na dwa tygodnie przed wyborami, w kancelarii parafialnej lub na ręce Proboszcza.
2. Osoba zgłaszająca kandydata zobowiązana jest do dołączenia do zgłoszenia zgody na
kandydowanie podpisanej przez kandydata.
3. Rada Parafialna listę zgłoszonych kandydatów weryfikuje, uzupełnia, układa w porządku
alfabetycznym i ogłasza w sposób przyjęty w danej Parafii w niedzielę, na tydzień przed wyborami.
4. Lista kandydatów powinna zawierać więcej nazwisk niż liczba wybieranych członków władz
parafialnych.
§ 25

1. Kandydat, który nie został umieszczony na liście lub osoba, która go zgłosiła, mogą się odwołać od
decyzji Rady Parafialnej, drogą służbową do Rady Diecezjalnej, nie później niż w ciągu trzech dni od
ogłoszenia listy kandydatów.
2. Rada Diecezjalna zobowiązana jest rozpatrzyć odwołanie przed terminem wyborów.
3. Decyzja Rady Diecezjalnej jest ostateczna.
§ 26
1. W wypadku, gdy Parafia podzielona jest na okręgi wyborcze, wybory mogą się odbywać w kilku
miejscach, w poszczególnych okręgach. Głosuje się wtedy na listy kandydatów odrębne dla każdego
okręgu.
2. Dla każdego okręgu wyborczego spisuje się oddzielny protokół wyborczy, zaś po dokonaniu
wyborów we wszystkich okręgach, spisuje się protokół zbiorczy, zawierający pełny skład władz
parafialnych wybranych w całej Parafii.
§ 27
1. Zebraniu wyborczemu przewodniczy Biskup Diecezjalny lub upoważniona przez niego osoba.
2. Spośród uczestników zebrania wyborczego wybiera się sekretarza i komisję skrutacyjną, liczącą od
3 do 10 osób.
§ 28
1. Wybory do władz parafialnych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory są ważne bez względu na liczbę wyborców biorących w nich udział.
3. Wyborcy głosują przez postawienie znaku „X” przy nazwisku wzbieranego kandydata na karcie
wyborczej. Należy wybrać z listy kandydatów umieszczonych na karcie wyborczej najwyżej tyle
nazwisk, ile wynosi liczba mandatów poprzez postawienie znaku „X” przed nazwiskami tych
kandydatów.
4. Za nieważne głosy uważa się karty wyborcze, na których postawiono więcej znaków „X” niż wynosi
liczba mandatów oraz karty z dopiskami lub skreśleniami.
§ 29
1. Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna dokonuje obliczenia głosów i ustala wynik
głosowania, sporządzając i podpisując odpowiedni protokół.
2. Do władz parafialnych wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów, do
wyczerpania liczby członków władz parafialnych. Następni, w kolejności otrzymanych głosów, zostają
zastępcami członków władz parafialnych.
3. W przypadku otrzymania jednakowej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów kolejność
wśród nich ułożona zostaje według starszeństwa wiekiem. 4. Przewodniczący zebrania ogłasza na
zebraniu wyniki wyborów.
5. Sprzeciwy w sprawach wyboru powinny być zgłoszone do protokołu przed zakończeniem zebrania
wyborczego i w ciągu 7 dni złożone na piśmie, wraz z uzasadnieniem, Radzie Diecezjalnej, poprzez
Radę Parafialną.
6. Karty wyborcze przechowuje się do zatwierdzenia wyborów.
§ 30
1. Rada Parafialna przekazuje protokoły wyborcze, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza
zebrania wyborczego, wraz z ewentualnymi sprzeciwami, do Rady Diecezjalnej.
2. Rada Diecezjalna podejmuje decyzje w sprawie rozpatrzenia sprzeciwów i zatwierdzania
wybranych władz parafialnych.
3. Decyzja Rady Diecezjalnej jest ostateczna.
§ 31
1. W ciągu miesiąca od daty zatwierdzenia wyborów następuje wprowadzenie w urzędowanie
wybranych Rad:

a) Radę Parafialną wprowadza Biskup Diecezjalny lub upoważniony przez niego inny duchowny,
b) Radę Filiału wprowadza Proboszcz lub upoważniony przez niego Proboszcz Pomocniczy.
2. Wprowadzenie w urzędowanie jest początkiem kadencji Rady Parafialnej i innych wybranych z nią
władz parafialnych.
3. Kadencja Rady Parafialnej i innych wybieranych, kolegialnych władz parafialnych trwa pięć lat i
ustaje z dniem wprowadzenia w urzędowanie nowych władz.
4. Jeśli w czasie trwania kadencji zawakuje we władzach parafialnych miejsce członka, zajmuje je
zastępca, wybrany w okręgu wyborczym, w którym to miejsce zawakowało, zgodnie z kolejnością na
liście zastępców. Składa on ślubowanie na pierwszym posiedzeniu Rady, w którym uczestniczy i
piastuje swój mandat do końca kadencji danej władzy.
§ 32
1. Rada Parafialna na pierwszym posiedzeniu odbywanym pod przewodnictwem Proboszcza wybiera,
w głosowaniu tajnym, prezydium Rady w składzie: prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik. W skład
prezydium wchodzi też Proboszcz Pomocniczy pełniący funkcję zastępcy Proboszcza.
2. Do kompetencji Prezydium Rady parafialnej należy:
a) przygotowywanie projektu uchwał Rady Parafialnej,
b) podejmowanie uchwał w sprawach nie cierpiących zwłoki, które podlegają zatwierdzeniu na
najbliższym posiedzeniu Rady Parafialnej.
3. Prezesem Rady Parafialnej może zostać wybrany Proboszcz lub świecki członek Rady.
Wiceprezesem, gdy Proboszcz jest prezesem, zostaje wybrany świecki członek Rady, zaś w wypadku,
gdy prezesem Rady zostaje jej świecki członek, wiceprezesm z urzędu jest Proboszcz parafii.
Świeckiemu prezesowi lub wiceprezesowi Rady Parafialnej przysługuje zwyczajowy tytuł Kuratora.
4. Rada Parafialna może powoływać komisje merytoryczne i przydzielać zadania poszczególnym
członkom Rady według swego uznania i potrzeby Parafii.
§ 33
1. Prezes zwołuje posiedzenia Rady Parafialnej co najmniej raz na kwartał, przewodniczy na nich,
czuwa nad wykonaniem podjętych uchwał, reprezentuje Radę Parafialną na zewnątrz.
2. W wypadku wyboru na prezesa Rady osoby świeckiej Rada winna określić podział zadań w
zarządzaniu i reprezentowaniu Parafii między prezesem Rady a Proboszczem.
3. Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Parafialnej w ciągu 14 dni, gdy tego zażąda 1/3
członków Rady lub niezwłocznie, gdy zażąda tego kościelna władza przełożona.
4. W posiedzeniach Rady Parafialnej mogą uczestniczyć członkowie kościelnych władz przełożonych:
Rady Diecezjalnej i Konsystorza, z własnej inicjatywy lub na zaproszenie Rady Parafialnej, jednakże
bez prawa udziału w głosowaniach.
5. W wypadku, gdy w posiedzeniu uczestniczy Biskup Kościoła lub Biskup Diecezjalny, może on w
szczególnych przypadkach przejąć przewodnictwo na posiedzeniu Rady Parafialnej.
§ 34
1. Do ważności uchwał Rady wymagana jest obecność na posiedzeniu więcej niż połowy członków
Rady.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.
3. Z każdego posiedzenia spisuje się protokół, który po zatwierdzeniu go przez Radę zostaje
podpisany przez prezesa względnie wiceprezesa i sekretarza względnie innego członka Rady
protokołującego posiedzenie i umieszczony w księdze protokołów.
4. Wyciągi z protokołu podpisane przez prezesa i sekretarza lub w ich zastępstwie przez innych
członków prezydium Rady i opatrzone pieczęcią parafialną, mają moc dowodową.
5. Czynności prawne w imieniu Parafii dokonywane są z urzędu przez Proboszcza Parafii lub przez
inne osoby, na podstawie pełnomocnictwa, podpisanego przez dwóch członków Rady Parafialnej, w
tym jej prezesa, względnie wiceprezesa i opatrzonego pieczęcią parafialną.
§ 35
1. W razie naruszenia przez Radę Parafialną przepisów Prawa Kościelnego, niewykonania zarządzeń
kościelnych władz przełożonych bądź innej szkodliwej dla Kościoła działalności Rady, Rada
Diecezjalna może:

a) udzielić Radzie Parafialnej pouczenia,
b) zawiesić uchwałę Rady Parafialnej,
c) zgłosić do Konsystorza wniosek o rozstrzygnięcie ważności zawieszonej uchwały lub o rozwiązanie
Rady Parafialnej.
2. Konsystorz może na wniosek Rady Diecezjalnej lub z własnej inicjatywy:
a) udzielić Radzie Parafialnej upomnienia,
b) uchylić uchwałę Rady Parafialnej,
c) rozwiązać Radę Parafialną.
Odnośna uchwała Konsystorza jest ostateczna.
3. W przypadku rozwiązania lub zdekompletowania Rady Parafialnej, a także przy tworzeniu nowej
Parafii, Konsystorz mianuje na wniosek Rady Diecezjalnej tymczasową Radę Parafialną, w składzie
od 3 do 7 osób.
4. Tymczasowa Rada Parafialna posiada wszystkie uprawnienia Rady Parafialnej. Sprawuje swe
funkcje do czasu przejęcia ich przez nowo wybraną Radę Parafialną, nie dłużej jednak niż przez jeden
rok.
§ 36
Świecki członek Rady Parafialnej nie może być zatrudniony na płatnym etacie Parafii, pobierać od
Parafii innych świadczeń, jak tylko zwrot kosztów podróży w sprawach służbowych Parafii i Kościoła,
ani zawierać z Parafią umów o charakterze odpłatnym. Konieczne odstępstwa od tej zasady
wymagają pisemnej zgody Rady Diecezjalnej.
§ 37
1. Parafianie mieszkający na terenie Filiału wybierają spośród siebie Radę Filiału.
2. W skład Rady Filiału wchodzi od 3 do 6 osób wybranych na zebraniu wyborczym oraz Proboszcz
Parafii lub Proboszcz Pomocniczy sprawujący opiekę duszpasterską nad danym Filiałem.
3. W Parafiach, w których istnieje Komitet Parafialny, Radę Filiału tworzą członkowie Rady Parafialnej
i Komitetu Parafialnego, mieszkający na terenie Filiału.
§ 38
Do właściwości Rady Filiału należy w szczególności:
a) rozstrzyganie i załatwianie bieżących spraw Filiału,
b) opieka nad obiektami kultu i innymi nieruchomościami parafialnymi, znajdującymi się na terenie
Filiału,
c) przygotowywanie właściwych warunków do odbywania nabożeństw, nauczania kościelnego i imprez
parafialnych na terenie Filiału,
d) składanie wniosków do Rady Parafialnej w sprawie potrzeb Filiału,
e) współdziałanie z Proboszczem i Radą Parafialną w realizacji zadań Parafii.
§ 39
1. Pracami Rady Filiału kieruje przewodniczący tej Rady.
2. Przewodniczący winien być wybrany w głosowaniu tajnym spośród członków Rady należących
jednocześnie do Rady Parafialnej, aby możliwa była ścisła współpraca Rady Filiału z Radą Parafialną.
3. Przewodniczący Rady Filiału jest zobowiązany do składania sprawozdań z działalności Rady Filiału
przed Radą Parafialną.
4. Rada Parafialna nadzoruje i kontroluje działalność Rad Filiałów, znajdujących się na terenie Parafii.
§ 40
1. Parafialna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Parafii.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków wybranych przez Zgromadzenie
Parafialne, w ramach zebrania wybierającego kolegialne władze parafialne.
3. Po zatwierdzeniu protokołu wyborczego Proboszcz Parafii zwołuje niezwłocznie pierwsze
posiedzenie Komisji Rewizyjnej, celem jej ukonstytuowania się, poprzez wybór w głosowaniu tajnym,
przewodniczącego PKR i jego zastępcy.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami wykonawczych władz parafialnych.

§ 41
Do właściwości Parafialnej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a) kontrola, co najmniej raz do roku, księgowości parafialnej, ksiąg metrykalnych i działalności
kancelarii parafialnej,
b) sprawdzanie zgodności wydatków parafialnych z preliminarzem budżetowym, zatwierdzonym przez
Zgromadzenie Parafialne i z uchwałami Rady Parafialnej,
c) ocenianie działalności Rady Parafialnej i zgłaszanie na Zgromadzeniu Parafialnym wniosku w
sprawie udzielenia Radzie Parafialnej absolutorium,
d) zgłaszanie wniosków z wyników kontroli władzom parafialnym,
e) przekazywanie wniosków pokontrolnych Radzie Diecezjalnej, w wypadku, gdy władze parafialne
pozostawią je bez uwzględnienia i wyjaśnienia dłużej niż przez dwa miesiące.

DUCHOWNI PARAFIALNI
§ 42
1. Duchownym zwierzchnikiem Parafii jest Proboszcz.
2. Proboszcz, na mocy ordynacji, jest sługą Chrystusa i duszpasterzem Parafii. Czuwa nad
zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności i karności chrześcijańskiej oraz krzewieniem życia
religijnego w Parafii. Zobowiązany jest do zwiastowania Słowa Bożego i udzielania Sakramentów
Świętych, zgodnie z ustanowieniem Chrystusa.
3. Proboszcz reprezentuje Parafię na zewnątrz.
4. Reprezentacja ta nie obejmuje upoważnienia do podejmowania czynności zarządzających
majątkiem Parafii.
5. Na mocy Prawa Kościelnego administruje Parafią i wraz z Radą Parafialną odpowiada za
gospodarkę Parafii.
6. Biskupi, Proboszczowie i Wikariusze są upoważnieni do przyjęcia oświadczenia o zawarciu
małżeństwa i do odbierania innych oświadczeń powodujących ewentualne skutki cywilno-prawne.
§ 43
1. Proboszcz jest odpowiedzialny za porządek nabożeństw i formy liturgiczne wszystkich czynności
kościelnych w Parafii. Dba przy tym o zachowanie jednolitości form, porządków liturgicznych i
zwyczajów parafialnych.
2. Proboszcz, będący prezesem Rady Parafialnej, jest przełożonym wszystkich pracowników
parafialnych. Gdy prezesem Rady jest osoba świecka, Proboszcz pozostaje zwierzchnikiem
duchownych parafialnych i wszystkich innych osób zaangażowanych w zwiastowanie Słowa Bożego,
zaś prezes Rady jest zwierzchnikiem pozostałych pracowników świeckich Parafii.
§ 44
1. Zgromadzenie Parafialne, na wniosek Rady Parafialnej, uzgodniony z Proboszczem, może
ustanowić dodatkowe, stałe, stanowisko duchownego – Proboszcza Pomocniczego.
2. Zgromadzenie Parafialne, ustanawiając stanowisko Proboszcza Pomocniczego, zobowiązane jest
do dokładnego określenia zadań i obowiązków związanych z tym stanowiskiem.
3. W jednej Parafii może być ustanowionych więcej stanowisk Proboszczów Pomocniczych. W takim
przypadku oprócz określenia zadań i obowiązków poszczególnych Proboszczów Pomocniczych
jednego z nich ustanawia się zastępcą Proboszcza, uwzględniając przy tym zasadę rotacji.
§ 45
Na stanowisko Proboszcza lub Proboszcza Pomocniczego może być wybrany duchowny, który:
a) zdał egzamin „pro ministerio” przed Kościelną Komisją Egzaminacyjną,
b) pełnił co najmniej pięć lat służbę w Kościele, licząc od dnia ordynacji.
Do tego czasu nie wlicza się okresu zawieszenia w czynnościach, urlopu bezpłatnego i innych
okresów, w których ksiądz nie pracował w instytucjach kościelnych.
§ 46

Wybór Proboszcza i Proboszcza Pomocniczego odbywa się następująco:
1. Konsystorz, na wniosek Rady Parafialnej, ogłasza stanowisko Proboszcza za wakujące. Ogłoszenie
wakansu winno nastąpić w urzędowym organie kościelnym lub przez powiadomienie listowne
wszystkich duchownych, mających prawo do zgłoszenia się na wakujące stanowisko.
2. Kandydaci zgłaszają Radzie Parafialnej swoje kandydatury, a kopie zgłoszenia przesyłają do
wiadomości Konsystorzowi i Radzie Diecezjalnej.
3. Rada Parafialna układa listę zgłoszonych kandydatów w porządku alfabetycznym i przekazuje, wraz
z ewentualną własną opinią o potrzebach Parafii i zgłoszonych kandydatach, do Konsystorza, za
pośrednictwem Biskupa Diecezjalnego.
4. Konsystorz weryfikuje i zatwierdza listę kandydatów i przekazuje ją Biskupowi Diecezjalnemu,
celem przeprowadzenia wyborów.
5. Biskup Diecezjalny, w porozumieniu z Radą Parafialną, ustala termin nabożeństw odprawianych
przez kandydatów oraz ich spotkań z Radą Parafialną i parafianami. Wyznacza też termin i miejsce
wyborczego Zgromadzenia Parafialnego.
6. Wyborczemu Zgromadzeniu Parafialnemu przewodniczy Biskup Diecezjalny lub delegowany przez
niego duchowny.
7. Głosowanie jest tajne, za pomocą kart wyborczych. Wyborcy głosują osobiście, stawiając tylko
jeden znak „X” przy nazwisku tego kandydata, na którego oddają głos. Za głos nieważny uznaje się
karty wyborcze, na których postawiono więcej niż jeden znak „X” lub dokonano dopisków albo
skreśleń. W sprawach szczegółowych przebiegu wyborów obowiązują przepisy zapisane w §§ 27-30.
8. Wybrany zostaje ten kandydat, który otrzymał bezwzględną większość głosów, uczestniczących w
wyborach. Jeśli żaden z kandydatów takiego wyniku nie osiągnie, przeprowadza się ponowne
głosowanie, w którym głosuje się na tych dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali
największą ilość głosów i wyrazili zgodę na kandydowanie w drugiej turze głosowania. W drugiej turze
zostaje wybranym proboszczem ten z kandydatów, który otrzymał największą ilość głosów.
9. Protokół z wyborczego Zgromadzenia Parafialnego zostaje na tym Zgromadzeniu spisany,
odczytany i zatwierdzony. Zatwierdzony protokół Zgromadzenia, wraz z ewentualnymi zgłoszonymi na
Zgromadzeniu sprzeciwami oraz protokołem Komisji Skrutacyjnej, przewodniczący Zgromadzenia
przekazuje niezwłocznie do Konsystorza. Karty wyborcze w zamkniętej i opieczętowanej kopercie
zostają przechowane w Kancelarii Biskupa Diecezjalnego do dnia zatwierdzenia wyborów.
10. Konsystorz podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyborów i ich wyników.
§ 47
1. Duchowny wybrany na stanowisko Proboszcza powinien niezwłocznie zgłosić Radzie Parafialnej
przyjęcie wyboru i podpisać z nią wokację, określającą wzajemne prawa i obowiązki Parafii i
wybranego Proboszcza.
2. Wokacja podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Konsystorz, wraz
z wynikami wyborów.
3. Wokacja może być zmieniona na podstawie porozumienia stron lub na wniosek jednej ze stron, na
podstawie uchwały Konsystorza.
4. Wokacja spisana z Proboszczem Pomocniczym wymaga akceptacji Proboszcza.
§ 48
1. Duchowny wybrany na stanowisko Proboszcza winien osiąść w Parafii,
w mieszkaniu przygotowanym przez Radę Parafialną, w ciągu trzech miesięcy od daty zatwierdzenia
wyboru przez Konsystorz.
2. Proboszcz jest zobowiązany do zamieszkiwania na terenie swej Parafii
w czasie całej swej służby, jako jej Proboszcz.
3. Nieprzyjęcie wyboru lub rezygnacja z pełnienia funkcji Proboszcza przed upływem trzech lat, od
wprowadzenia w urzędowanie, powoduje, że duchowny traci prawo kandydowania na Proboszcza w
całym Kościele na okres trzech lat. Konsystorz może wyrazić zgodę na odstępstwo od tej zasady.
§ 49
1. Wprowadzenia w pełnienie czynności wybranego Proboszcza dokonuje Biskup Diecezjalny lub
Biskup Kościoła, w możliwie najkrótszym czasie po zatwierdzeniu wyboru. Od dnia tego
wprowadzenia liczy się kadencja Proboszcza, trwająca dziesięć lat.

2. Kadencja Proboszcza zostaje przedłużona, z mocy prawa, na następne dziesięć lat, o ile przed
upływem tego terminu nie zostanie zgłoszony wniosek o przeprowadzenie ponownych wyborów.
3. Wniosek o przeprowadzenie ponownych wyborów może zgłosić Rada Parafialna lub 1/10 członków
Zgromadzenia Parafialnego.
4. W wypadku zgłoszenia takiego wniosku Biskup Diecezjalny zwołuje w terminie trzech miesięcy
Zgromadzenie Parafialne, które w drodze tajnego głosowania decyduje o przedłużeniu kadencji
urzędującemu Proboszczowi lub ogłoszeniu wakansu na stanowisku Proboszcza.
5. Dla przedłużenia kadencji Proboszcz musi uzyskać bezwzględną większość głosów wyborców
uczestniczących w tym Zgromadzeniu.
6. Proboszcz, który nie otrzymał przedłużenia kadencji, postawiony jest do dyspozycji Konsystorza z
tym, że pełni swój urząd do czasu mianowania nowego Proboszcza – Administratora. Nie może on
kandydować w wyborach na Proboszcza w Parafii, w której nie otrzymał przedłużenia swej kadencji.
7. Przepis dotyczący możliwości zgłoszenia wniosku o ponowne przeprowadzenie wyborów
Proboszcza nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy Proboszczowi pozostało mniej niż pięć lat do
przejścia na emeryturę. Konsystorz może wtedy, na wniosek Rady Parafialnej i za zgodą
zainteresowanego, przenieść go wcześniej na emeryturę.
8. Przepisy §§ 46-49 dotyczą także Proboszczów Pomocniczych.
§ 50
Proboszcz może być pozbawiony swego stanowiska i przeniesiony do innej pracy w Kościele na
podstawie:
a) własnej rezygnacji ze stanowiska Proboszcza,
b) wspólnej uchwały Konsystorza i Rady Synodalnej, podjętej bezwzględną większością głosów na
wniosek Biskupa Kościoła ze względu na dobro Kościoła,
c) prawomocnego orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego Kościoła.
§ 51
1. W wypadku osiągnięcia przez Proboszcza emerytalnego wieku 65 lat, Rada Parafialna, poprzez
Radę Diecezjalną, może wystąpić do Konsystorza z wnioskiem o przedłużenie jego czynnej służby,
nie dłużej jednak niż o trzy lata.
2. Emerytowanemu Proboszczowi Rada Parafialna zapewnia mieszkanie, co najmniej 2-pokojowe, o
standardzie równym mieszkaniu przysługującemu Proboszczowi.
3. W wypadku śmierci duchownego parafialnego Rada Parafialna zapewnia mieszkanie zastępcze
jego najbliższym, zamieszkującym z nim wspólnie do dnia jego śmierci.
§ 52
1. W czasie, gdy stanowisko Proboszcza jest wakujące, funkcje Proboszcza pełni zastępca
Proboszcza, Proboszcz Pomocniczy, lub mianowany przez Konsystorz Proboszcz – Administrator.
2. Proboszczem – Administratorem Parafii może być mianowany duchowny, który zdał egzamin „pro
ministerio” przed Kościelną Komisją Egzaminacyjną.
3. Proboszczowi – Administratorowi przysługują w Parafii wszystkie uprawnienia Proboszcza, o ile
posiada on wszystkie, wymagane przez Pragmatykę Służbową Kościoła, kwalifikacje
proboszczowskie.
4. Zarządzanie Parafią przez Proboszcza Pomocniczego lub Proboszcza-Administratora nie może
trwać dłużej niż dwa lata. Nie dotyczy to tych parafii, które są stale administrowane przez duchownego
będącego Proboszczem w innej Parafii.
§ 53
1. Konsystorz, na wniosek Rady Parafialnej, Biskupa Diecezjalnego lub z własnej inicjatywy,
przydziela Parafii Wikariusza.
2. Okres wikariatu jest czasem praktyki duchownego, w pierwszych latach po ordynacji, mającej na
celu przygotowanie go, pod kierunkiem Proboszcza, czy innego wyznaczonego duchownego, do
podjęcia samodzielnej pracy duszpasterskiej w Kościele.
3. Rada Parafialna występująca o Wikariusza zapewnia mu godne mieszkanie i odpowiednie warunki
materialne.

4. Wikariusz podlega Proboszczowi, który wyznacza mu zakres obowiązków i miejsce zamieszkania,
jeśli w Parafii jest więcej mieszkań dla pracowników Parafii.
5. Proboszcz wydaje opinię o Wikariuszu. Może też wystąpić o odwołanie Wikariusza: w okresie do
dwóch lat pracy pod jego kierunkiem podając podstawę wniosku o odwołanie, a po upływie dwóch lat
bez konieczności podania powodu swego wniosku. Konsystorz podejmuje uchwałę w sprawie
odwołania i przeniesienia Wikariusza.
§ 54
1. Wikariat trwa w zasadzie trzy lata. Wskazane jest, aby Wikariusz zapoznał się z różnymi
możliwościami i rodzajami pracy w Kościele.
2. W trzecim roku wikariatu Wikariusz powinien wystąpić do Konsystorza o dopuszczenie go do
egzaminu „pro ministerio”.
3. Egzamin „pro ministerio” odbywa się po trzech latach pracy w Kościele, licząc od dnia ordynacji.
4. Po zdaniu egzaminu „pro ministerio” duchowny ma prawo do objęcia samodzielnego stanowiska w
Kościele, np. Proboszcza – Administratora Parafii, a po upływie pięciu lat od ordynacji ma prawo
kandydowania na stanowisko Proboszcza.
5. Wikariat nie powinien trwać dłużej niż pięć lat. Konsystorz winien zadbać o to, aby duchowni po
zdaniu egzaminu „pro ministerio” kończyli praktykę wikariacką i podejmowali służbę w Kościele na
innych stanowiskach.
6. Inne szczegóły i zasady odbywania praktyki parafialnej i wikariatu reguluje odpowiednia instrukcja
uchwalona przez Radę Synodalną.

PRZEPISY KOŃCOWE
§ 55
Zmiany w Regulaminie uchwala Rada Synodalna bezwzględną większością głosów.
§ 56
1. Regulamin niniejszy, uchwalony przez Radę Synodalną dnia 18 lutego 2000 roku, wchodzi w życie
z dniem 18 marca 2000 roku, wraz ze zmianami par. 46 ust.8 uchwalone przez Radę Synodalną w
dniu 19 stycznia 2006 r., które weszły w życie z dniem 21 stycznia 2006 r. oraz par. 9 ust. 1
uchwalonymi na 2. sesji XII Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc Regulamin Parafialny z dnia 1 grudnia
1996 roku.

