
Regulamin Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi - uchwalony 28 lutego 2015r.

Łódź, 28 lutego 2015 roku

Regulamin Parafii Kościoła
Ewangelicko - Reformowanego w Łodzi.

Wstęp
Zbór w swym życiu i działaniu postępować będzie w czystości zamiarów, z wiarą, 
chrześcijańską pokorą i miłością bliźniego dążąc do zgody i jedności uczuć ku chwale 
Pana, Boga Wszechmogącego i dla dobra Jego Kościoła na ziemi. 
Pismo Święte zawierające objawioną człowiekowi wolę Bożą, jest najwyższym autorytetem 
w życiu i postępowaniu zboru. 
Powyższe zasady przez swoją opartą na nieprzemijającym autorytecie Bożego Słowa 
słuszność i moc pozostają drogowskazem w postępowaniu i pracy zboru, który dla 
organizacyjnie sprawniejszego działania posługiwać się będzie niniejszym regulaminem. 

Zasady ogólne

§ 1. 
1. Parafia Ewangelicko-Reformowana w Łodzi jest jednostką organizacyjną Kościoła 

Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Ogół wiernych należących do parafii tworzy zbór. 
3. Parafia w celu zapewnienia lepszej opieki duszpasterskiej może tworzyć placówki 

kaznodziejskie. 

§ 2 
1. Celem istnienia parafii jest zaspakajanie religijnych potrzeb członków zboru, 

reprezentowanie wspólnych spraw religijno - kościelnych oraz troska o duchowe i 
moralne życie chrześcijan. 

2. Zbór podejmuje i kontynuuje przedsięwzięcia służące rozwojowi i rozbudowie zboru 
oraz całego kościoła, jako chrześcijan wyznania ewangelicko - reformowanego. Zbór 
dba o znajdujące się na terenie parafii obiekty sakralne, nieruchomości, pamiątki i 
zabytki. 

3. Parafia powinna własnymi środkami zaspakajać potrzeby duchowe i materialne 
wynikające z jej działalności. Potrzeby materialne zaspakaja z dochodów 
uzyskanych ze swego majątku, ze składek, ofiar, darowizn i innych wpływów 
dokonywanych na jej rzecz. 
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§ 3 
1. Parafia ma osobowość prawną. 
2. Działania prawne w imieniu parafii mogą być dokonywane przez: 

a. prezesa \lub wiceprezesa\ Kolegium i proboszcza \lub administratora\; 
b. Każdego członka Kolegium na podstawie pisemnego upoważnienia 

opatrzonego pieczęcią parafialną i podpisanego przez prezesa \lub 
wiceprezesa\ i proboszcza \lub administratora\. 

§ 4 
Władzami parafii są: 

a. Ogólne Zgromadzenie Członków Zboru; 
b. Kolegium Kościelne; 
c. Komisja Rewizyjna. 

§ 5 
W swej działalności parafia kieruje się: Prawem Wewnętrznym Kościoła, Regulaminem 
Parafii, uchwałami Synodu Kościoła Ewangelicko - Reformowanego w RP oraz 
Regulaminem Finansowym KER. 

§ 6 
1. Członkiem parafii może być osoba, która wykaże świadectwem chrztu, konfirmacji, 

konwersji lub chrztu w wieku dorosłym, że jest wyznania ewangelicko-reformowanego.

2. Członkiem parafii może być także osoba innego wyznania należąca do Kościoła, z 
którym Kościół Ewangelicko-Reformowany utrzymuje wspólnotę w głoszeniu Słowa 
Bożego i w usługiwaniu sakramentami. O przyjęciu takiej osoby do parafii decyduje 
Kolegium Kościelne na wniosek duchownego.

3. Potwierdzeniem członkostwa takiej osoby jest wpisanie jej na listę członków parafii.

4. Osoba, która zmieniła wyznanie lub zadeklarowała członkostwo w innej parafii, 
przestaje automatycznie być członkiem parafii dotychczasowej.

5. Prowadzenie listy członków parafii należy do obowiązków Kolegium Kościelnego. 

§ 7 
1. Członek parafii moralnie zobowiązany jest do: 

a. życia i postępowania w myśl zasad kościoła; 
b. nawiązania w swoim życiu i przejawach wiary do ducha i zasad Reformacji; 
c. uczestniczenia w nabożeństwach; 

Strona �  z �2 10



Regulamin Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi - uchwalony 28 lutego 2015r.

d. czynnego uczestniczenia we wszelkich uroczystościach i poczynaniach 
parafii; 

e. wychowania swoich dzieci wedle zasad wyznania ewangelicko - 
reformowanego; 

f. świadczeń materialnych na rzecz parafii, a w szczególności do bieżącego 
uiszczania składek parafialnych. 

§ 8 
1. jak par. 17 PW - Czynne prawo wyborcze i prawo głosu w sprawach parafii mają 

pełnoletni członkowie parafii, którzy opłacają składkę parafialną, chyba że zostali z tego 
obowiązku zwolnieni przez Kolegium. 

2. jak par. 18 PW - Bierne prawo wyborcze mają członkowie parafii, którzy posiadają 
czynne prawo wyborcze oraz ukończyli dwadzieścia jeden lat, a także te osoby, wobec 
których znajdują zastosowanie przepisy Porozumienia o wzajemnym dopuszczaniu 
wiernych do czynnego korzystania z praw i obowiązków wynikających z udziału w życiu 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Ewangelicko-Reformowanego w RP 
zawarte w dniu 22 lutego 2012 roku pomiędzy Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w 
RP z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 21 a Kościołem Ewangelicko-
Reformowanym w RP z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 76a. 

§ 9 
Członkowi parafii przysługuje prawo korzystania z opieki duszpasterskiej i wszelkich posług 
religijnych, a w miarę możliwości finansowych parafii z pomocy materialnej. 

Ogólne Zgromadzenie Członków Zboru

§ 10 
1. 1. O sprawach parafii decyduje Ogólne Zgromadzenie Zboru. Stanowi je ogół członków 

parafii posiadających 

2. czynne prawo wyborcze. 
2. Ogólne Zgromadzenie Zboru jest zwoływane przez prezesa lub wiceprezesa 
Kolegium Kościelnego co najmniej raz w roku, a ponadto każdorazowo na wniosek 
Kolegium Kościelnego, parafialnej komisji rewizyjnej, Konsystorza bądź na żądanie co 
najmniej jednej piątej liczby członków parafii posiadających czynne prawo wyborcze. 

3. O Ogólnym Zgromadzeniu Zboru należy powiadomić w czasie trzech kolejnych 
nabożeństw niedzielnych lub korespondencyjnie na trzy tygodnie przed jego terminem. 
Ogólne Zgromadzenie Zboru może być zwołane niezwłocznie, o ile powiadomienie 
członków parafii nastąpiło w trybie skutecznym. Tryb skutecznego powiadomienia 
określają regulaminy parafialne. 

4. Ogólne Zgromadzenie Zboru jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na 
liczbę uczestników, jeśli zostało zwołane w trybie określonym w pkt. 3. 
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5. W Zgromadzeniu powinni uczestniczyć duchowni pracujący w parafii. 

§ 11 
1. Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz do roku. 
2. Ponadto należy je zwołać w każdym czasie z inicjatywy Kolegium Kościelnego, 

Konsystorza, Komisji Rewizyjnej, bądź na żądanie piętnastu członków zboru 
posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 12 
Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na liczbę 
uczestników, jeżeli zostało ogłoszone w czasie trzech kolejnych nabożeństw niedzielnych 
lub korespondencyjnie na trzy tygodnie przed terminem. 

§ 13 
Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia powinno zawierać: 

a. wskazanie sali obrad, daty zebrania oraz godz.rozpoczęcia obrad; 
b. proponowany porządek obrad; 
c. określenie terminu zgłaszania przez członków parafii do Kolegium Kościelnego 

uzupełnień porządku zebrania oraz wniosków na Zgromadzenie; 
d. określenie terminu zgłaszania przez członków parafii kandydatów do Kolegium 

Kościelnego, Komisji Rewizyjnej oraz kandydatów na delegatów na Synod, jeżeli na 
porządku dziennym Zgromadzenia znajduje się ich wybór. 

§ 14 
1. Przygotowanie porządku obrad Zgromadzenia należy do obowiązków Kolegium 

Kościelnego. 
2. Porządek obrad musi obejmować przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego 

Zgromadzenia. 
3. Porządek obrad jest zatwierdzany w głosowaniu przez Zgromadzenie. 

§ 15 
1. Zgromadzenie rozpoczyna i kończy się modlitwą. 
2. Przy wejściu na salę obrad członkowie parafii, którzy posiadają czynne prawo wyborcze 

podpisują listę obecności. Osobną listę obecności podpisują członkowie parafii nie 
posiadający czynnego prawa wyborczego. 

3. W obradach Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie prezydium Synodu oraz 
członkowie Konsystorza. Prezes Kolegium Kościelnego lub Proboszcz mogą zaprosić 
do uczestniczenia w obradach Zgromadzenia inne osoby. 

Strona �  z �4 10



Regulamin Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi - uchwalony 28 lutego 2015r.

§ 16 
1. Zgromadzenie otwiera prezes Kolegium Kościelnego, po czym następuje wybór 

przewodniczącego Zgromadzenia. Kandydata na przewodniczącego zgłasza Kolegium 
lub członkowie parafii posiadający czynne prawo wyborcze. 

2. Przewodniczącym Zgromadzenia nie może być członek Kolegium Kościelnego. 
Przewodniczący Zgromadzenia: 
a. powołuje sekretarza Zgromadzenia; 
b. ogłasza liczbę posiadających prawo głosowania członków Zgromadzenia; 
c. w razie potrzeby powołuje komisję skrutacyjną w składzie 2 - 5 osób. 
d. odczytuje i poddaje pod głosowanie proponowany porządek obrad z ewentualnymi 

poprawkami wniesionymi przez członków Zgromadzenia; 
e. prowadzi obrady, a w razie wątpliwości rozstrzyga kwestie proceduralne. 

§ 17 
1. Obrady Zgromadzenia są jawne i protokółowane. 
2. Głosowane jest jawne, chyba że przedmiotem obrad są wybory; wtedy przewodniczący 

Zgromadzenia musi zarządzić tajność głosowania. 
3. Przewodniczący Zgromadzenia bierze udział w głosowaniu jawnym tylko w razie 

równości głosów. 
4. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie mandatu, zaś głosowanie tajne za 

pomocą kartek przygotowanych przez komisję skrutacyjną. 
5. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że regulamin 

niniejszy postanawia inaczej. 
6. Przy wpisywaniu uchwał do protokołu Zgromadzenia należy podać liczbę głosów "za", 

"przeciw" oraz wstrzymujących się. 

§ 18 
1. Protokół z obrad Zgromadzenia podpisują przewodniczący oraz sekretarz. 
2. Protokół powinien być udostępniony na żądanie do wglądu każdemu członkowi parafii. 

§ 19
Do zadań Ogólnego Zgromadzenia Zboru należy w szczególności: 

a. wybór proboszcza, prezesa i członków Kolegium Kościelnego, komisji rewizyjnej, 
delegatów na Synod oraz zgłaszanie kandydatów na biskupa, członków Konsystorza 
i wszystkich innych wybieralnych gremiów Kościoła, 

b. opiniowanie i zatwierdzanie planów pracy parafii oraz ocena zarządzania parafią,

c. uchwalanie budżetu parafii i ustalanie wysokości składek parafialnych,

Strona �  z �5 10



Regulamin Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi - uchwalony 28 lutego 2015r.

d. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Kolegium Kościelnego, proboszcza 
(administratora), komisji rewizyjnej, diakonii parafialnej i innych agend działających w 
parafii oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium Kolegium Kościelnemu,

e. uchwalanie regulaminów parafii,

f. zajmowanie stanowiska w sprawach ogólnokościelnych, w tym uchwalanie wniosków 
na Synod. 

§ 20
1. Zatwierdzenia przez Konsystorz wymagają każdorazowo uchwały Ogólnego 

Zgromadzenia Zboru w sprawach: 

a. nabywania, sprzedaży oraz obciążania nieruchomej własności parafii, oddawania w 
dzierżawę lub najem na czas dłuższy niż trzy lata, 

b. zaciągania przez parafię pożyczek, jeżeli nie znajdują pokrycia w stałych 
przychodach,

c. zbywania ruchomości przedstawiających wartość historyczną, naukową lub 
artystyczną.

2. W przypadku parafii dotowanej z budżetu Kościoła zatwierdzenia wymagają także te 
uchwały, których realizacja przekracza możliwości finansowe parafii oraz jej coroczny 
preliminarz. 

§ 21
1. Zgromadzenie wybiera delegatów na Synod w liczbie jednego delegata na każdą 

rozpoczętą liczbę pięćdziesięciu ochrzczonych członków parafii; parafia wybiera 
przynajmniej jednego delegata. 

2. Delegatami na Synod są też z urzędu Prezes Kolegium oraz Proboszcz lub 
administrator parafii oraz inne osoby wynikające z treści par. 51 PW KER.

Kolegium Kościelne

§ 22 
1. Kolegium Kościelne (dalej zwane Kolegium) jest organem wykonawczym Zgromadzenia 

i składa się z: 
a. prezesa, osoby świeckiej; 
b. proboszcza (administratora), który wchodzi w skład Kolegium z urzędu; 
c. oraz członków, do siedmiu osób. 

2. Kadencja Kolegium trwa cztery lata licząc od dnia wyborów. Kolegium urzęduje od dnia 
przekazania agend. 
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3. Kolegium ma prawo dokooptowania do swego składu innych duchownych pracujących 
na terenie parafii. 

4. Świeccy członkowie Kolegium wykonują swoje funkcje społecznie. Świecki członek 
Kolegium może być jednak zatrudniony na płatnym etacie parafii, ale tylko za zgodą 
Zgromadzenia. 

§ 23 
1. Zgromadzenie określa liczbę świeckich członków Kolegium, wybiera prezesa, a 

następnie pozostałych członków Kolegium. 
2. Za wybranego na prezesa uważa się kandydata, który otrzymał bezwzględną większość 

głosów obecnych, uprawnionych do głosowania członków Zgromadzenia. Jeżeli 
kandyduje jedna osoba również obowiązuje powyższa zasada.

3. Świeckimi członkami Kolegium wybrane zostają osoby, które otrzymały zwykłą 
większość głosów obecnych, uprawnionych do głosowania członków Zgromadzenia. 

§ 24
Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Kolegium wybiera spośród świeckich członków 
wiceprezesa i skarbnika. 

§ 25 
Szczegółowy zakres obowiązków wiceprezesa i skarbnika Kolegium określa się odrębną 
uchwałą podjętą przez Kolegium. 

§ 26 
1. Do ważności uchwał Kolegium wymagana jest obecność więcej niż połowy liczby 

członków Kolegium na posiedzeniu protokołowanym. 
2. Uchwały Kolegium zapadają bezwzględną większością głosów. 
3. Posiedzenie Kolegium zwołuje się nie rzadziej niż raz na kwartał oraz w każdym czasie 

na żądanie trzech członków Kolegium lub trzech członków Komisji Rewizyjnej. 
4. Kolegium może zapraszać na posiedzenia osoby nie będące członkami Kolegium, ale 

bez prawa głosowania. 
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w zebraniach Kolegium 

bez prawa głosowania. 

§ 27 
1. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Kolegium w trzech kolejnych 

zebraniach, Kolegium powołuje na jego miejsce zastępcę. 
2. W przypadku wakującego mandatu członka Kolegium powołuje na jego miejsce 

zastępcę. 
3. Decyzja o powołaniu zastępcy członka Kolegium powinna zostać przedstawiona na 

najbliższym Zgromadzeniu i zatwierdzona w głosowaniu. 
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§ 28 
Obowiązki Kolegium Kościelnego określa par. 25 PW KER.

Komisja Rewizyjna

§ 29 
1. Komisja Rewizyjna (dalej zwana Komisją)składa się z conajmniej trzech osób spoza 

grona członków Kolegium. 
2. Kadencja Komisji trwa cztery lata i rozpoczyna się nie później niż trzydzieści dni od 

wyboru Komisji przez Zgromadzenie. 
3. Do podstawowych kompetencji Komisji należy: kontrola ogólnej pracy parafii, 

gospodarki, rachunkowości, stanu kasy oraz przygotowanie listy kandydatów do 
Kolegium. Przysługuje jej ponadto prawo dokonywania doraźnych kontroli. 

4. Ze swych czynności Komisja składa raz do roku pisemne sprawozdanie na 
Zgromadzeniu. 

Duchowni

§ 30 
1. Kolegium troszczy się o to, by parafia miała proboszcza. 
2. Proboszcz (administrator) z urzędu wchodzi w skład Kolegium. 

§ 31 
Proboszcz jest duchowym przewodnikiem zboru i do jego zadań należy: 

a. głoszenie ewangelii w kazaniach, na studiach biblijnych, przy spełnianiu posług 
religijnych, w rozmowach duszpasterskich; 

b. czuwanie nad tym, by niedzielne nabożeństwa odbywały się systematycznie, w 
nastroju skupienia, powagi i modlitwy; 

c. usługiwanie sakramentami Chrztu Świętego i Wieczerzy Pańskiej; 
d. wykonywanie czynności Kościelnych takich jak: konfirmacja, konwersja, udzielanie 

ślubu, prowadzenie pogrzebu oraz realizowanie odwiedzin członków zboru; 
e. prowadzenie lekcji religii, przygotowanie do konfirmacji oraz nadzór nad lekcjami 

Szkoły Niedzielnej; 
f. czuwanie nad: trwałością związku małżeńskiego, otaczanie szczególną opieką 

małżeństw mieszanych wyznaniowo oraz czuwanie nad właściwym wychowaniem 
dzieci i młodzieży; 

g. dbanie o pokój i harmonijne współżycie członków zboru. 
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§ 32 
Parafia powinna zapewnić, w miarę możliwości, proboszczowi odpowiednie warunki do 
życia i pracy duszpasterskiej, a w szczególności: 

a. wydzielić pomieszczenie jako miejsce osobistych studiów, przyjmowania 
interesantów i prowadzenia rozmów duszpasterskich; 

b. zapewnić na terenie parafii (w plebanii lub też poza plebanią) mieszkanie 
odpowiednie dla proboszcza i jego rodziny; 

c. wypłacać comiesięczne uposażenie, pokrywać koszty stroju liturgicznego; 
d. wspierać proboszcza radą, pomocą i informacjami potrzebnymi w pracy 

duszpasterskiej. 

§ 33 
Szczegółowy zakres praw i obowiązków proboszcza określa wokacja przygotowana przez 
Kolegium i przyjęta w głosowaniu przez Zgromadzenie. 

§ 34 
1. Zgromadzenie dokonuje wyboru proboszcza na dziesięcioletnią kadencję. Wybór 

ponowny jest dopuszczalny. 
2. Proboszcz może złożyć rezygnację z pełnionego stanowiska zgodnie z postanowieniami 

prawa pracy. 
3. W przypadkach uzasadnionych postanowieniami Prawa Wewnętrznego oraz 

niniejszego Regulaminu Zgromadzenie może w tajnym głosowaniu odwołać proboszcza 
z zajmowanego stanowiska. 

§ 35 
Lista kandydatów ubiegających się o stanowisko proboszcza winna zostać ogłoszona w 
zborze najpóźniej na trzydzieści dni przed wyborami. 

§ 36 
1. Jeżeli w wyborach proboszcza parafii bierze udział (kandyduje) więcej niż jeden 

duchowny, proboszczem zostaje wybrany ten duchowny, który w głosowaniu uzyskał 
bezwzględną większość głosów obecnych, uprawnionych do głosowania członków 
zgromadzenia. 

2. W razie braku rozstrzygnięcia w pierwszej turze ponawia się wybory. Udział biorą dwaj 
kandydaci z największą ilością otrzymanych uprzednio głosów. Proboszczem parafii 
zostaje wybrany duchowny, który w głosowaniu otrzymał bezwzględną większość 
głosów obecnych, uprawnionych do głosowania członków Zgromadzenia. 

3. Jeżeli w wyborach uczestniczy tylko jeden duchowny, może zostać wybrany 
proboszczem parafii jeśli otrzymał w głosowaniu bezwzględną większość głosów 
obecnych, uprawnionych do głosowania członków Zgromadzenia. 
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§ 37 
1. Jeżeli parafia jest pozbawiona proboszcza, Kolegium powinno zwrócić się do 

Konsystorza o powołanie na czas określony, ale nie dłuższy niż trzy lata, administratora 
duchownego parafii. 

2. Szczegółowe prawa i obowiązki administratora duchownego parafii określi Konsystorz 
wraz z Kolegium. 

3. Vacat na stanowisku proboszcza nie powinien trwać dłużej niż trzy lata. 

Fundusze Parafii

§ 38 
Na fundusze parafii składają się: 

a. składki członkowskie, wnoszone według zasad ustalonych przez Zgromadzenie; 
b. kolekty z nabożeństw; 
c. ofiary indywidualne; 
d. wpływy z cmentarza; 
e. wpływy z nieruchomości oraz dzierżawy gruntów stanowiących własność parafii; 
f. dochody z działalności gospodarczej; 
g. dotacje Konsystorza. 

§ 39 
Funduszami Parafii rozporządza z upoważnienia Zgromadzenia Kolegium. 

Przepisy wprowadzające i końcowe

§ 40 
1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą zostać dokonane tylko przez 

Zgromadzenie uchwałą powziętą kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów 
obecnych, uprawnionych do głosowania członków Zgromadzenia. 

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą przyjęcia przez Zgromadzenie. 
3. Wykonanie Regulaminu powierza się Kolegium. 
4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują 

zastosowanie przepisy aktualnie obowiązującego Prawa Wewnętrznego.
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