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Ewangelicznej   Wspólnoty   Zielonoświątkowej  
 

OKREŚLENIE  WSPÓLNOTY 

§ 1 
 

1. Ewangeliczna  Wspólnota  Zielonoświątkowa, zwana dalej “Wspólnotą” jest dobrowolnym zrzeszeniem  

 osób skupionych w lokalnych zborach chrześcijańskich łączących się w celu: 
1) wzajemnej pomocy i współdziałania w pielęgnowaniu i pogłębianiu życia duchowego, 
2) wspólnego prowadzenia pracy ewangelizacyjnej, misyjnej i charytatywnej w kraju i za granicą, 

3) koordynacji przedsięwzięć organizacyjnych gospodarczych i inwestycyjnych. 
 

2.  Terenem działania Wspólnoty jest Rzeczpospolita Polska. 
 
3.  Siedzibą władz Wspólnoty jest  Wola Piotrowa, gmina Bukowsko, województwo podkarpackie. Wspólnota 

może obrać za siedzibę inną miejscowość będącą siedzibą zboru założycielskiego. 
 

4.  Ilekroć w statucie jest mowa o zborach założycielskich należy przez to rozumieć, dobrowolne zrzeszenia                                                                           

osób skupionych w lokalnych zborach chrześcijańskich istniejące w dniu wpisu Wspólnoty do Rejestru 
kościołów i innych związków wyznaniowych. 

 

5.  Zborami założycielskimi są: 
1)  Zbór w Woli Piotrowej, gmina Bukowsko, 

2)  Zbór w Puławach, gmina Rymanów, 
3)  Zbór w Wisłoczku, gmina Rymanów. 

 
6. Wspólnota jako całość oraz poszczególne Zbory posiadają osobowość prawną. 

 
 

CELE   WSPÓLNOTY  ORAZ  ZASADY  ICH  REALIZACJI 
§ 2 

 

1.  Nadrzędnym celem Wspólnoty jest  głoszenie Słowa  Bożego i czynienie ludzi uczniami Chrystusa  
 / wg. Ew. Marka 16. 15 – 16 /. 
 

2.  Działalność Wspólnoty polega w szczególności na: 
1)  urządzaniu regularnych i okolicznościowych zgromadzeń (nabożeństw) biblijnych, modlitewnych, 

ewangelizacyjnych, misyjnych z głoszeniem Słowa Bożego, modlitwami, śpiewem  - dla  dorosłych,  

młodzieży, dzieci, braterskich i siostrzanych oraz  korzystanie  z  darów  duchowych  (charyzmatów), 
2)  obchodzeniu Wieczerzy Pańskiej wg. Słowa Bożego, urządzaniu chrztów przez zanurzenie, ślubów, 

pogrzebów, błogosławieństw niemowląt,  

3)  katechezie dzieci i młodzieży, 
4)  urządzaniu wykładów, kursów, zjazdów, obozów, wycieczek połączonych z nauczaniem Słowa Bożego dla 

dorosłych, młodzieży i dzieci, 
5)  prowadzeniu pracy ewangelizacyjnej i misyjnej przez urządzanie imprez publicznych,  rozpowszechnianie 

Pisma Świętego, literatury religijnej, nagrań dźwiękowych, projekcje nagrań, 

6)  wykonywanie  pracy  charytatywnej,  opiekuńczej  i społecznej przez udzielanie pomocy  duchowej, 
materialnej osobom starym,  sierotom, niedołężnym, chorym, uzależnionym,  

7)  działalności wydawniczej w postaci wydawnictw okolicznościowych, periodycznych i książkowych, a także 

korzystanie ze środków masowego przekazu. 
 
3. Zamierzone cele realizowane są przez: tworzenie zborów, placówek, agend kościelnych, szkół, domów 

 opieki, stacji misyjnych, budowanie i utrzymanie obiektów, nabywanie i posiadanie urządzeń, sprzętu, 
 prowadzenie biur, warsztatów,  pracowni,  wytwórni, punktów sprzedaży, punktów opieki, poradni, 
 zakładanie - poszerzanie cmentarzy, zatrudnianie pracowników. 

 
4. Miejscem działania zborów są własne obiekty sakralne oraz wynajęte budynki, pomieszczenia a w 
 przypadku działalności ewangelizacyjnej Wspólnota może korzystać z wynajętych i udostępnionych 

 pomieszczeń kościołów, kaplic, miejsc publicznych, namiotów. Działalność Wspólnoty może odbywać się 
 także w domach i mieszkaniach prywatnych, domach opieki, domach dziecka, szpitalach i więzieniach za 

 zachowaniem przyjętych norm i obowiązujących przepisów prawa. 
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STOSUNEK  DO  INNYCH  WYZNAŃ  I  PAŃSTWA 

§ 3 
 

1.  Wspólnota wraz z należącymi do niej zborami: 
1)  jest  pod  względem  religijnym  i  administracyjnym  samodzielna i niezależna 
2)  utrzymuje  braterskie  stosunki  i  kontakty z innymi  zborami i ruchami o charakterze religijnym 

krajowymi i zagranicznymi stojącymi  na  gruncie  pełnej  ewangelii  według  Pisma  Świętego, poprzez 
wzajemne odwiedzanie się, wymianę delegacji, konferencje i zjazdy. 

 

2.  Wspólnota w swoim działaniu przestrzega obowiązujący  porządek  prawny, zachowując lojalny stosunek                      
 do wszelkiej władzy w myśl zasad Pisma Świętego. 

 

 ORGANY  PRAWNE  
§ 4 

1. Organami Wspólnoty są: 

1)  Synod, 
2)  Rada  Naczelna, 
3)  Prezbiter Naczelny. 

 
2. Organami Zboru są: 

1)  Zebranie Ogólne, 
2)  Rada Zboru, 
3)  Pastor. 

SYNOD 
§ 5 

1.  Synod jest najwyższą władzą Wspólnoty. 

 
2.  W Synodzie biorą udział delegaci Zborów wybierani spośród członków Zboru na Zebraniach Ogólnych 
 według zasad każdorazowo ustalanych przez Radę Naczelną. 

 
3.  Synod zwyczajny zwoływany jest przez Radę Naczelną raz w roku. W razie potrzeby Rada Naczelna może   
 zwołać Synod nadzwyczajny.     

 
4. Synod podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 jego członków.  
  

5.  Kompetencje Synodu: 
1)  wybiera i odwołuje Prezbitera Naczelnego, 

2)  przyjmuje sprawozdania Prezbitera Naczelnego  z działalności Wspólnoty, 
3)  podejmuje uchwały dotyczące działalności Wspólnoty, 
4)  uchwala i zmienia Statut oraz Prawo Wewnętrzne (regulamin Wspólnoty). 

 
6. Kadencja Synodu trwa 4 lata. 
 

7. Mandat członka Synodu wygasa najpóźniej z dniem wyboru delegatów na kolejną kadencję.  
 

RADA   NACZELNA 

§ 6 
 

1. Radę Naczelną tworzą Prezbiter Naczelny, Pastorzy oraz delegaci wyłaniani spośród członków Rad Zborów 

 w ilości 3 osób z każdego Zboru założycielskiego i po 1 osobie z pozostałych Zborów.               
2. Rada Naczelna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  1/2  członków. 
 

3. Kompetencje Rady Naczelnej: 
1)  powołuje Sekretarza i Skarbnika ze swego grona, 
2)  tworzy, przekształca i znosi Zbory, 

3)  kieruje działalnością Wspólnoty, 
4)  utrzymuje kontakty ze zborami, oraz czuwa nad zachowaniem właściwej wykładni Pisma Świętego, 

5)  realizuje uchwały Synodu, 
6)  zarządza majątkiem Wspólnoty. 
 

4. Kadencja Rady Naczelnej trwa 4 lata 
 
5. Mandat członków Rady Naczelnej wygasa najpóźniej z dniem wyboru członków na kolejną kadencję.  
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PREZBITER  NACZELNY 

  § 7 
 

1.  Kompetencje Prezbitera Naczelnego: 
1)  reprezentuje Wspólnotę na zewnątrz, 
2)  przewodniczy Radzie Naczelnej, 

3)  realizuje uchwały Rady Naczelnej,  
 

2.  Kadencja Prezbitera Naczelnego trwa 4 lata.    
 

3. Mandat Prezbitera Naczelnego wygasa najpóźniej z dniem wyboru nowego Prezbitera Naczelnego. 

 
 

OSOBY  DUCHOWNE 

§ 8 
1.  Osobami duchownymi są: 

1)  Prezbiter Naczelny, 

2)  Pastorzy Zborów, 
3)  Członkowie Rad Zborów, 
4)  Diakoni i Diakonise. 

 
2.Kompetencje osób duchownych: 

1)  Prezbiter Naczelny, Pastorzy Zborów i Członkowie Rad Zborów usługują Słowem Bożym, udzielają posług 

duszpasterskich i pomocy charytatywnej. 
2)  Diakoni i Diakonise usługują Słowem Bożym udzielają pomocy w posługach duszpasterskich i pomocy 

charytatywnej. 

 
SPRAWY   GOSPODARCZE 

§ 9 

 
1.  Źródłem przychodów Wspólnoty są: 

1)  dobrowolne ofiary pieniężne i w naturze, 
2)  darowizny z kraju i zagranicy, 
3)  dochód z własnej działalności.   

 
2.  Przychody Wspólnoty przeznacza się na realizacje celów Statutowych. 
 

3.  Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Wspólnoty, a w szczególności do zaciągania 
zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Rady Naczelnej, w tym Prezbiter Naczelny 
lub Sekretarz. 

 
ZBÓR 

§ 10 
 

1.  Zborem  jest  lokalna  społeczność  osób, która wyznaje zasady wiary przyjęte we Wspólnocie. 

 
2.  Zbór realizuje cele określone w § 2 ust. 2 / 1-7 niniejszego Statutu. 

 

 
UPRAWNIENIA  ZBORU 

§ 11 

 
1. Zbory mają  prawo i obowiązek czynnego uczestniczenia w działalności Wspólnoty i ponoszenia jej kosztów, 
 oraz prawo korzystania z jej pomocy duchowej, organizacyjnej i materialnej. Szczegóły zobowiązań 

 materialnych zborów względem Wspólnoty określa  Rada Naczelna. 
 

2.  Zbory prowadzą samodzielną gospodarkę w granicach swych potrzeb, oraz mogą nabywać i zbywać 

 nieruchomości za pisemną zgodą Rady Naczelnej. 
 

3.  Zbory mają prawo tworzyć, przekształcać i znosić podległe im stacje misyjne i  placówki. 
 
4.  Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych a w szczególności do zaciągania zobowiązań 

 majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Rady Zboru, w tym Pastor lub Skarbnik. 
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ZEBRANIE   OGÓLNE 

§ 12 
 

1.  Zebranie Ogólne tworzą wszyscy  członkowie Zboru. 

 
2.  Zebranie Ogólne odbywa się co najmniej raz w roku.  
 

3.  Zebranie Ogólne podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  1/2  członków. 
 
4.  Kompetencje Zebrania Ogólnego: 

1)  wybiera i odwołuje  Pastora, 
2)  wybiera Radę Zboru, 
3)  przyjmuje sprawozdania Pastora z działalności Zboru, 

4)  podejmuje uchwały dotyczące działalności Zboru, 
5)  wybiera delegatów na Synod spośród członków Zboru, 
6)  przyjmuje i wyłącza członków. 

 
 

RADA   ZBORU 
§ 13 

 

1.  W skład Rady Zboru wchodzi Pastor oraz od 3 do 7 członków Zboru. 
 
2.  Rada Zboru podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  1/2  członków.  

 
3.  Kompetencje Rady Zboru: 

1)  powołuje ze swego grona Sekretarza i Skarbnika, 

2)  realizuje uchwały i wnioski podjęte na Zebraniu Ogólnym, 
3)  wybiera spośród siebie delegatów wchodzących do Rady Naczelnej,  
4)  zarządza majątkiem Zboru z zastrzeżeniem  § 11  ust. 2, 

5)  powołuje i odwołuje Diakonów i Diakonise, 
6)  tworzy, przekształca i znosi stacje misyjne i placówki. 

 

4.  Kadencja Rady Zboru trwa 4 lata. 
 

5.  Mandat członka Rady Zboru wygasa najpóźniej z dniem wyboru członków Rady Zboru na kolejną kadencję. 
 
 

PASTOR 
§ 14 

  

1.  Pastor zwołuje Radę Zboru i przewodniczy jej. 
 
2.  Kompetencje Pastora: 

1)  reprezentuje Zbór na zewnątrz, 
2)  sprawuje pieczę nad działalnością Zboru, 

3)  organizuje nabożeństwa i inne formy kultu publicznego. 
 

3. Pastor jest wybierany na czas nieokreślony. 

 
 

 

CZŁONKOWIE  WSPÓLNOTY 
§ 15 

 

1. Członkiem Wspólnoty  może zostać osoba, która: 
1)  przez  nowozrodzenie weszła na biblijną drogę zbawienia,  
2)  zdała  przed  Zborem  świadectwo  swego  nawrócenia, 

3)  przyjęła chrzest przez zanurzenie (Ew. Mateusza 28.19),  
4)  zadeklarowała pisemnie wolę przystąpienia do  Zboru, 
5)  jest osobą pełnoletnią.         
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2.  Przyjęcie  na  członka Wspólnoty następuje  na Zebraniu Ogólnym na wniosek Pastora. 
  

3.  Członek Wspólnoty ma: 
1)  czynne i bierne prawo wyborcze do organów Wspólnoty i Zboru, 
2)  prawo zrezygnowania z członkostwa, 

3)  prawo do korzystania z posługi duszpasterskiej.  
 
4. Członek Wspólnoty ma obowiązek: 

1)  prowadzenia życia zgodnego z zasadami Pisma Świętego, 
2)  przestrzegania postanowień niniejszego Statutu.  

 

5.  Członkostwo we Wspólnocie ustaje przez: 
1)  rezygnację złożoną Pastorowi Zboru, 
2)  wyłączenie uchwałą  Zebrania  Ogólnego na wniosek Pastora w przypadku naruszenia  obowiązków 

Członka  Wspólnoty o których mowa w ust. 4, 
3)  śmierć członka. 

 

6. Członek opuszczający Wspólnotę nie może rościć pretensji do majątku Zboru i Wspólnoty. 
 

 
ADMINISTRACJA   ZBORU 

§ 16 

 
Szczegóły funkcjonowania administracji zborowej oraz sprawy proceduralne regulują zbory we własnym 
zakresie. 

 
DIAKONI  i  DIAKONISE 

§ 17 

 
1.  Diakoni i Diakonise powoływani są do służby pomocniczej w Zborze. 
2.  Diakoni, Diakonise  powoływani i odwoływani są  przez Radę  Zboru, spośród członków Zboru. 

3.  Nad pracą Diakonów i Diakonis pieczę sprawuje Rada Zboru i Pastor. 
 
 

SŁUŻBA   WOJSKOWA 
§ 18 

 
Członkowie  Wspólnoty  mogą  ubiegać  się  o odbywanie zastępczej służby wojskowej. 
 

 
PRZEPISY  KOŃCOWE 

§ 19 

 
1.  Reorganizacja  lub rozwiązanie Wspólnoty może nastąpić na podstawie uchwały Synodu podjętej większością 

2/3 głosów. 

2.  Majątek Wspólnoty przechodzi w takich sytuacjach na  Kościoły i inne związki wyznaniowe o tradycji 
ewangelicznej. 

3.  O sposobie podziału majątku decyduje  powołana przez Synod Komisja Likwidacyjna. 

4.  W przypadku reorganizacji lub rozwiązania Zboru jego majątek przechodzi na Wspólnotę. 
5.  Interpretacja postanowień Statutu należy do Rady Naczelnej. 
6.  Wykaz jednostek organizacyjnych, będących osobami prawnymi w dniu zmiany Statutu, stanowi załącznik do 

niniejszego Statutu. 
 
Załącznik do Statutu Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej 
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WYKAZ   JEDNOSTEK   ORGANIZACYJNYCH  WSPÓLNOTY 
posiadających  osobowość  prawna  w  dniu  nowelizacji  Statutu 

 

1. Zbór w Glinnie  pow. Wałbrzych woj. dolnośląskie 
2. Zbór w Gorlicach   pow. Gorlice  woj. małopolskie 
3. Zbór w Puławach  pow. Krosno  woj. podkarpackie 

4. Zbór w Sanoku  pow. Sanok  woj. podkarpackie 
5. Zbór w Wisłoczku  pow. Krosno  woj. podkarpackie 

6. Zbór w Woli Piotrowej pow. Sanok  woj. Podkarpackie  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

   
Pierwsza rejestracja nastąpiła 09.01.1981 decyzją NK-803/25/1/81 wydaną przez V – Dyrektora Urzędu 

do Spraw Wyznań pod nazwą Protestancka Wspólnota Regionu Bieszczadzkiego i została wpisana do Rejestru 

Stowarzyszeń i Związków Religijnych pod poz.15. 
 

 Ewangeliczna  Wspólnota  Zielonoświątkowa została wpisana na podstawie decyzji II-803/25/4/88 

wydanej dnia 12.07.1988 przez Ministra – Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań i wpisany do rejestru 
stowarzyszeń i związków wyznaniowych pod poz.15. 
 

 Minister Szef Urzędu Rady Ministrów decyzją nr. W-II-803/25/1/90 z dnia 11.01.1990 wykreślił 
Ewangeliczną Wspólnotę Zielonoświątkową z dotychczasowego rejestru stowarzyszeń i związków wyznaniowych 

i wpisał do Rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych do działu A pod poz. 10. 
 
 Niniejszy Statut został zatwierdzony decyzją Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów  z  dnia  

22.02.2002  nr  WR/6722-67/10/01/02/HG. 
 

                                                                                                                          

 
  
 

 
 
 


