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DZIAŁ I
ZASADY OGÓLNE
§1
Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa zwana dalej Wspólnotą, jest wspólnotą autonomicznych zborów.

§2
Wyznanie Wiary Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej.
1. Wierzymy w nieomylność całości Pisma Świętego – Biblii jako Słowa Bożego
natchnionego przez Ducha Świętego, które stanowi jedyną normę wiary.
2. Wierzymy w Jednego, Wiecznego, Wszechmogącego, Trójjedynego Boga istniejącego
jako Ojciec, Syn i Duch Święty.
3. Wierzymy w stworzenie wszystkich rzeczy przez Boga i w Jego suwerenną władzę nad
światem i ludzkością.
4. Wierzymy w grzeszność wszystkich ludzi będącą następstwem upadku Adama i Ewy,
która doprowadziła do zerwania więzi człowieka z Bogiem.
5. Wierzymy w jedynego Zbawiciela – Pana Jezusa Chrystusa – jedynego Syna Bożego,
poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii dziewicy, żyjącego w ciele, w Jego śmierć na
krzyżu, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie.
6. Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez pokutę – upamiętanie i wiarę w odkupieńcze
dzieło Chrystusa.
7. Wierzymy w Ducha Świętego, jego zesłanie w dniu Zielonych Świąt, w jego obecność na Ziemi,
Jego działalność w ludziach i poprzez ludzi Mu posłusznych.
8. Wierzymy w jedyny Kościół Chrystusowy jako organizm duchowy, którego głową jest
Jezus Chrystus.
9. Wierzymy w realne przejawy mocy Bożej w postaci nowego narodzenia –
przejawiającego się przez wyzwolenie z grzechu, z nałogów i demonicznych wpływów.
10. Wierzymy w uzdrowienie przez wiarę.
11. Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, prowadzącym do pełni Ducha w postaci jego
owoców i darów.
12. Wierzymy w pochwycenie Kościoła do Bożej chwały.
13. Wierzymy w powtórne przyjście Jezusa w chwale na Ziemię, ustanowienie 1000 - letniego
panowania na Ziemi.
14. Wierzymy w zmartwychwstanie wszystkich ludzi, sąd ostateczny, wieczne życie zbawionych i
wieczne potępienie niezbawionych.

§3
Warunki zbawienia:
1. Wiara w żywego Boga i jego słowo
2. Nawrócenie ( upamiętanie, wyznanie grzechów i odwrócenie się od nich).
3. Publiczne wyznanie wiary przez świadectwo i chrzest.
4. Trwanie w Chrystusie aż do śmierci.

§4

Wiernymi Wspólnoty są:
1. Członkowie zborów.
2. Osoby, które systematycznie uczęszczają do zboru.
3. Młodzież i dzieci.

DZIAŁ II
CEL I FORMY DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNOTY
§5
Celem wspólnoty jest głoszenie Słowa Bożego i czynienie ludzi uczniami Chrystusa. (Mt.28. 19-20)

§6
REALIZACJA CELÓW
Wspólnota realizuje swoje cele przez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Określanie doktryn kościelnych.
Organizowanie życia religijnego i publiczne, sprawowanie kultu.
Zarządzanie sprawami kościelnymi według własnego prawa.
Udzielanie posług religijnych oraz organizowanie i prowadzenie zgromadzeń religijnych.
Kształcenie i powoływanie duchownych.
Nauczanie religii.
Realizowanie inwestycji sakralnych i kościelnych.
Nabywanie i zbywanie własności, ruchomości i nieruchomości i zarządzanie nimi.
Zbieranie ofiar, składek, przyjmowanie darowizn, spadków i innych świadczeń od osób
fizycznych i prawnych.
Wytwarzanie, nabywanie przedmiotów i artykułów potrzebnych do celów kultu i praktyk religijnych
oraz korzystanie z nich.
Prowadzenie działalności oświatowo - wychowawczej.
Korzystanie ze środków masowego przekazu.
Prowadzenie działalności charytatywno - opiekuńczej.
Posiadanie i zakładanie cmentarzy oraz zarządzanie nimi.
Inicjowanie powstawania krajowych organizacji między kościelnych.
Zakładanie i prowadzenie:
a. zborów i placówek,
b. seminariów i szkół misyjnych,
c. duszpasterstwa,
d. misji,
e. ośrodków kościelnych,
f. wydawnictw;

DZIAŁ III
ZBÓR
§7

1. Zborem jest lokalna społeczność osób które przyjęły zasady wiary Wspólnoty.
2. Zbory są autonomiczne w ramach określonych przez Statut i Prawo Wewnętrzne.
3. Zbór powoływany jest przez Radę Naczelną, dalej zwaną RN na wniosek lokalnej społeczności z jej
własnej inicjatywy.

§8
ZADANIA ZBORU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nauczanie i szerzenie znajomości Pisma Świętego.
Pielęgnowanie życia chrześcijańskiego wśród wiernych.
Odbywanie nabożeństw.
Chrześcijańskie nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży.
Działalność ewangelizacyjna i misyjna.
Działalność charytatywna, opiekuńcza i społeczna.
Pogłębianie współpracy z innymi zborami.
Wspieranie rozwoju całej Wspólnoty.
Zarządzanie majątkiem własnym.

§9
REALIZACJA ZADAŃ ZBORU
Do realizacji swoich zadań zbór organizuje życie religijne:
1. Urządza publiczne nabożeństwa.
2. Chrzty, śluby, pogrzeby, misje, odczyty, wykłady, konferencje, zjazdy, obozy, zebrania i
spotkania dla dzieci i młodzieży, kursy korespondencyjne, spotkania muzyczne, poetyckie,
projekcje filmów.
3. Kolportaż Pisma Świętego i literatury religijnej.

§ 10
CZŁONKOSTWO
1. Członkami zboru są osoby, które uznały zasady wiary Wspólnoty, przyjęły chrzest wiary
oraz zadeklarowały w formie pisemnej członkostwo zaakceptowane przez Radę Zboru lub Zebranie
Ogólne.
2. Członkowie zboru stają się automatycznie członkami Wspólnoty.
3. Prawa i obowiązki członków wynikają bezpośrednio z Pisma Świętego a w szczegółach ustalane
przez Zbory.
4. Przyjęcie na członka z innego Zboru odbywa się na podstawie oświadczenia pisemnego Pastora
poprzedniego Zboru lub po okresie próbnym.
5. Członkowie zboru mają:
a. czynne prawo wyborcze ( 18 lat ),
b. bierne prawo wyborcze ( 21 lat );
6. Członkostwo w zborze ustaje przez:
a. rezygnację złożoną Pastorowi,
b. wyłączenie ze zboru na wniosek Pastora decyzją Rady Zboru lub Zebrania Ogólnego w razie
stwierdzenia, że członek rażąco narusza biblijne warunki życia chrześcijańskiego i
przynależności do zboru,
c. skreślenie z listy członków w przypadku gdy ustały kontakty członka ze zborem, (> 6 m-cy)
d. śmierć członka;
7. Wyłączony członek nie może:

a. rościć pretensji do majątku zboru lub Wspólnoty,
b. przyjmować Wieczerzy Pańskiej,
c. brać czynny udział w życiu zborowym w zakresie określonym przez Radę Zboru;

8. Ponowne przyjęcie osoby wyłączonej ze Zboru może nastąpić w przypadku gdy:
a. uzna swój błąd i będzie pokutował za popełnione błędy,
b. odwróci się od błędów w sposób czynny,
c. złoży przed Zborem świadectwo;
9. Przyjęcie nastąpi po okresie próbnym określonym przez Radę Zboru.
10. W przypadku osób wyłączonych, które pełniły funkcje zborowe, powrót do służby może
nastąpić po okresie dwóch lat od przywrócenia praw członkowskich.

§ 11
ZEBRANIE OGÓLNE
1. Zebranie Ogólne członków dzieli się na 3 rodzaje:
a. sprawozdawcze raz na rok,
b. wyborcze co 4 lata,
c. nadzwyczajne;
2. Zebrania Ogólne ogłaszane są na 14 dni przed datą zebrania.

§ 12
KOMPETENCJE ZEBRANIA OGÓLNEGO CZŁONKÓW
1. Wybór i odwołanie Rady Zboru, Pastora, Zastępcy Pastora w głosowaniu tajnym.
2. Zgłaszanie ogólnych wniosków.
3. Podejmowanie decyzji w sprawach zboru: finansowych, administracyjnych, gospodarczych
oraz innych.
4. Powoływanie Komisji Kontrolującej oraz w razie potrzeby innych komisji.
5. Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Pastora, skarbnika, Komisji Kontrolującej oraz innych
Komisji.
6. Wybieranie delegatów na Synod według zasad ustalonych przez RN.

§ 13
RADA ZBORU
1. Rada Zboru wraz z Pastorem kierują zborem.
2. Członkiem Rady Zboru może zostać osoba która posiada powołanie do tej służby, odpowiada
kwalifikacjom Pisma Świętego oraz min. 5-cio letni staż wiary (min. wiek 25 lat).
3. Członkowie Rady Zboru wybierani są przez Zebranie Ogólne na wniosek Pastora lub członków
zboru. Wybór następuje zwykłą większością głosów.
4. Kadencja Rady Zboru trwa 4 lata.
5. Liczba członków Rady Zboru od 3 - 7 osób.
6. Członek Rady Zboru może być odwołany na wniosek Pastora lub Rady Zboru przez Zebranie
Ogólne w porozumieniu z RN.
7. Członek Rady Zboru przestaje pełnić funkcję w przypadku rezygnacji.
8. Pastor zwołuje posiedzenie Rady Zboru według potrzeb.
9. Pastor przewodniczy Radzie Zboru lub wskazuje swojego zastępcę.
10. Zakres działania i kompetencji Rady Zboru obejmuje:
a. przyjmowanie osób na członków zboru, skreślanie z listy członków,
b. podejmowanie decyzji w sprawach dyscyplinarnych członków włącznie z wyłączeniem,
c. ogłoszenie o przyjęciu, zawieszeniu, skreśleniu i wyłączeniu 14 dni przed podjęciem decyzji,

określenie kierunku oraz celu działalności zboru,
zarządzanie majątkiem zboru,
powoływanie Sekretarza i Skarbnika,
powoływanie innych służb;
11. Dla utrzymania dyscypliny Rada Zboru uprawniona jest do:
a. udzielania indywidualnego napomnienia,
b. udzielenia napomnienia przed zborem,
c. zawieszenie w prawach członka zboru;
12. Rada Zboru powinna określić zakres i długość zawieszenia i poinformować Zbór.

d.
e.
f.
g.

§ 14
PASTOR ZBORU
1. Pastorem zboru może zostać mężczyzna, który posiada powołanie i przygotowanie do tej
służby, odpowiada kwalifikacjom Pisma Świętego oraz min. 7 letni staż wiary, min. wiek 25 lat.
2. Pastora zboru wybiera Zebranie Ogólne spośród członków Rady Zboru i usługujących Słowem
Bożym.
3. Kandydat na Pastora winien uzyskać wcześniej aprobatę Rady Zboru oraz RN.
4. Obejmujący stanowisko pastora po raz pierwszy winien przejść okres próbny min. 1 rok.
5. W razie niemożności powołania Pastora przez Zebranie Ogólne, Pastora ustanawia RN na czas
określony.
6. Zakres działania i kompetencji pastora Zboru obejmuje:
a. reprezentowanie zboru,
b. przewodniczenie i sprawowanie pieczy nad działalnością zboru,
c. organizowanie nabożeństw i innych form kultu publicznego,
d. przewodniczenie posiedzeniom Rady Zboru,
e. składanie rocznych informacji o działalności zboru,
f. składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu zboru;
7. Pastora może odwołać Zebranie Ogólne Członków na wniosek Rady Zboru zatwierdzony
przez RN.
8. RN może wnioskować o odwołanie Pastora w przypadku głoszenia nauki niezgodnej z
zasadami wiary Wspólnoty.

DZIAŁ IV
Władze Zwierzchnie Wspólnoty
§ 15
SYNOD
1. Synod dzieli się na 3 rodzaje:
a. sprawozdawczy raz na rok,
b. wyborczy co 4 lata,
c. nadzwyczajny;
2. Delegatami na Synod są: Pastorzy, członkowie Rad Zborowych, diakoni i diakonise powołani do
służb zborowych oraz kościelnych, duchowni emerytowani (po 70) oraz inni delegaci.
3. Zebrania Ogólne Zborów co roku aktualizują listę delegatów na Synod i informację przesyłają do
RN.
4. Do ważności uchwał Synodu niezbędne jest, aby co najmniej ¾ liczby zborów była w nim
reprezentowana.
5. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 delegatów.
6. Zakres działania i kompetencji Synodu obejmuje:
a. przyjęcie sprawozdań z działalności Wspólnoty i RN,
b. powoływanie i odwoływanie Prezbitera Naczelnego, Komisji Kontrolującej lub innych
Komisji,
c. wytyczanie kierunków działań Wspólnoty,
d. uchwalanie i nowelizacja Statutu oraz Prawa Wewnętrznego,
e. rozpatrywanie odwołań od decyzji RN,

f. podejmowanie postanowień w innych sprawach zgłoszonych na Synodzie,
g. podejmowanie uchwał dot. spraw finansowych, uchwalanie budżetu Wspólnoty i obciążeń
zborów;

§ 16
RADA NACZELNA
1. Rada Naczelna jest najwyższym organem Wspólnoty w okresie między synodalnym.
2. Radę Naczelną tworzą:
a. Prezbiter Naczelny,
b. Pastorzy,
c. Delegaci Rad Zboru w ilości zgodnie z Statutem; (§ 6/1)
3. Zakres działania i kompetencji RN obejmuje:
a. powołuje zastępcę Prezbitera, sekretarza i skarbnika spośród siebie,
b. realizuje uchwały Synodu,
c. określa doktryny kościelne i zasady wiary (komisja doktrynalna),
d. nadzoruje funkcjonowanie Wspólnoty,
e. tworzy, znosi, przekształca oraz ustala zakres działalności ogólno-kościelnych jednostek
organizacyjnych oraz czuwa nad ich działalnością,
f. powołuje i rozwiązuje zbory i sprawuje pieczę nad ich działalnością,
g. powołuje i odwołuje ze stanowisk Wspólnoty,
h. ustala kierunki rozwoju Wspólnoty,
i. zarządza majątkiem Wspólnoty,
j. opiniuje oraz wydaje zgody w sprawie zborowych wniosków dotyczących nabywania i
zbywania nieruchomości,
k. rozpatruje odwołania zborów,
l. zwołuje Synod,
m. podejmuje decyzje w sprawach dyscyplinarnych osób duchownych sprawujących funkcje
kierownicze w jednostkach ogólno kościelnych,
n. podejmuje uchwały dotyczące pełnego zakresu działalności Wspólnoty,
o. wnioskuje o odwołanie Prezbitera Naczelnego w okresie między synodalnym,
w tym przypadku zastępca Prezbitera zwołuje Synod nadzwyczajny w celu rozpatrzenia
sprawy (najpóźniej w ciągu 6 mieś.);
4. Posiedzenie RN zwoływane jest w miarę potrzeb.
5. Uchwały RN podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
Członków RN.

§ 17
PREZBITER NACZELNY
1. Prezbiter Naczelny reprezentuje Wspólnotę.
2. Kompetencje i obowiązki Prezbitera Naczelnego:
a. kieruje i koordynuje działalność Wspólnoty,
b. reprezentuje Wspólnotę w kraju i za granicą,
c. przewodniczy i sprawuje pieczę nad działalnością Wspólnoty,
d. koordynuje współpracę między zborami,
e. odwiedza i usługuje Zborom,
f. realizuje postanowienia Synodu,
g. przewodniczy RN,
h. uczestniczy w posiedzeniach Rad Zboru w szczególnych przypadkach;
3. Prezbiter Naczelny powoływany jest przez Synod spośród Rady Naczelnej na okres 1 kadencji w
wyborze tajnym.
4. Kadencja trwa 4 lata.
5. Kandydatami na Prezbitera Naczelnego mogą być:
a. ustępujący Prezbiter,
b. członkowie Rady Naczelnej,
c. członkowie Rad Zborów.
6. Zgłoszenie kandydatów powinno nastąpić nie później jak 3 miesiące przed upływem

kadencji, potwierdzenie przyjęcia kandydatury co najmniej 2 miesiące przed wyborami.
7. W przypadku stałej niemożliwości pełnienia funkcji Prezbitera Naczelnego jego kompetencje
przysługują zastępcy do czasu zwołania Synodu Nadzwyczajnego w terminie do 6 mieś.

§ 18
OGÓLNOKOŚCIELNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

1. RN tworzy i znosi jednostki organizacyjne Wspólnoty posiadające osobowość prawną.
2. Zakres działania tych jednostek obejmuje:
a) duszpasterstwo:

b)

c)

- sprawowanie opieki duszpasterskiej nad dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi,
więźniami i chorymi,
- krzewienie idei pomocy bliźnim,
- katechizacja dzieci i młodzieży;
misje:
- organizowanie i prowadzenie działalności misyjno – ewangelizacyjnej,
- organizowanie i prowadzenie działalności charytatywno – opiekuńczej,
- organizowanie i prowadzenie działalności rekolekcji,
- organizowanie i prowadzenie opieki nad osobami uzależnionymi;
- wydawnictwa:
- wydawanie książek, druków, ulotek i innych,
- organizowanie kolportażu, wydawnictw, audio i wideo,
- tworzenie własnej strony internetowej;

DZIAŁ V
§ 19
OSOBY DUCHOWNE
1. Osobami Duchownymi Wspólnoty są: Prezbiter Naczelny, Pastorzy, członkowie Rad Zborów, Diakoni
i Diakonise.
2. Zadaniem Osób Duchownych jest troska o rozwój EWZ, realizowanie celów i kierunków działalności
wytyczonych przez Pismo Święte, RN i Rady Zboru.
3. Uprawnionymi do wykonywania we Wspólnocie funkcji kościelnych są Osoby Duchowne.
4. Diakonami i Diakonisami są osoby powołane do służby charytatywnej, katechetycznej oraz misyjnej
w Kościele ( posiadające staż wiary 3 lata ).
5. Cenzus wieku duchownych Zboru i Wspólnoty wynosi 70 lat.

DZIAŁ VI
§ 20
ŚLUBY

1. Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety.
2. Zamiar zawarcia małżeństwa w Zborze należy zgłosić pastorowi co najmniej 1 mieś. przed
terminem.

3. Ogłoszenie o ślubie należy podać w Zborze co najmniej 2 tygodnie przed terminem zawarcia
małżeństwa

4. Zawarcie małżeństwa następuje po:
a. złożenia ślubowania w USC wobec władz świeckich,
b. złożenia ślubowania w zborze przed Bogiem i otrzymania błogosławieństwa;

5. Osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński mają prawo korzystania z organizowanego przez
Zbór nauczania przedmałżeńskiego.

DZIAŁ VII
§ 22
SPRAWY GOSPODARCZO – FINANSOWE
1. Środki na realizację działalności Wspólnoty pochodzą z:
a. ofiar pieniężnych, darów w naturze oraz składek,
b. zobowiązań zborów,
c. spadków, zapisów, darowizn krajowych i zagranicznych,
d. innych źródeł;
2. Zasady ewidencjonowania środków finansowych i majątkowych ustala RN.
3. Działalność finansowa Wspólnoty jest kontrolowana przez Komisje Kontrolującą.
4. Synod na wniosek RN powołuje Komisję Kontrolującą.
5. Protokoły pokontrolne Komisja przedstawia na Synodzie.
6. Działalność finansowa zborów jest kontrolowana przez zborowe Komisje Kontrolujące.
7. Zebranie Ogólne na wniosek Rady Zborowej powołuje Komisję Kontrolującą.
8. Protokoły pokontrolne Komisja przedstawia na Zebraniu Ogólnym.
9. Zasadność utrzymania duchownych Wspólnoty regulują uchwały RN.
10. Wysokość utrzymania duchownych Wspólnoty zatwierdza Synod.

§ 23
SPRAWY MAJĄTKOWE

1. Majątek Wspólnoty dotyczy dóbr nabytych przez Wspólnotę
2. Majątek Zboru dotyczy dóbr nabytych przez Zbór.

DZIAŁ VIII
§ 24
PRZEPISY KOŃCOWE

1. Proponuje się zachowanie rozdzielności ze względu na bliskie więzi rodzinne na

2.
3.

ważnych stanowiskach:
a. Prezbiter - Skarbnik
- Komisja Kontrolująca,
b. Pastor
- Skarbnik
- Komisja Kontrolująca;
W sprawach spornych wykładnię Prawa Wewnętrznego ustala RN.
Zmiany Prawa Wewnętrznego zatwierdził Synod na wniosek RN, w dniu 29.03.2009 w Puławach.

