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Preambuła

W imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego zapisujemy ten Statut,  by służył  on prawidłowemu 

i uporządkowanemu funkcjonowaniu Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce. Pragniemy, 

wierząc  w  Boga  miłującego  człowieka,  służyć  wszystkim,  którzy  tego  chcą,  zachowując 

i trwając w tradycji starokatolickiej, otwartej na świat i człowieka.

Wyznajemy  wiarę  w  Chrystusa  zgodnie  z  nieprzerwaną  tradycją  katolicką  przekazaną  nam  

od Apostołów przez pokolenia. Jednocześnie pozostajemy otwarci na dialog z innymi religiami  

i wyznaniami oraz osobami niewierzącymi dla dobra wszystkich ludzi i całego świata.

I.

ZASADY OGÓLNE 

§ 1 

1. Reformowany Kościół Katolicki w Polsce, zwany dalej „Kościołem” lub „RKK” jest samorządną 

(autokefaliczną)  wspólnotą,  tworzoną  przez  osoby  ochrzczone  w  imię  Ojca  i  Syna  i  Ducha 

Świętego,  wyznające przyjęte  przez Kościół  zasady wiary,  przynależące do lokalnych wspólnot 

parafialnych lub innych kościelnych jednostek organizacyjnych.

2. Członkostwo w Kościele nabywa się poprzez przystąpienie do parafii,  a w razie jej braku w 

miejscu  zamieszkania  kandydata,  w  sposób  wskazany  w  §  18  ust.3,  przy  czym  czynności 

proboszcza parafii wykonuje Biskup Kościoła.

§ 2 

Kościół działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kościół może także działać poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie prawa obowiązującego na terenie tego kraju.

§ 3 

Siedzibą władz Kościoła jest Stołeczne Miasto Poznań.

§ 4

Kościół  może  być  członkiem  krajowych  i  międzynarodowych  unii  kościelnych,  na  zasadach 

określonych w odrębnych dokumentach, które jednak nie mogą naruszać zasad niniejszego Statutu. 
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II.

CELE DZIAŁALNOŚCI I ZASADY ICH REALIZACJI 

§ 5

1. Celem Kościoła  jest głoszenie prawdy o miłującym Bogu – Ojcu, Synu i Duchu Świętym oraz 

budowanie lokalnych wspólnot parafialnych.

2. Zgodnie  ze  swoją  doktryną  Kościół  działa  także  na  rzecz  ograniczenia  negatywnych  

aspektów relacji międzyludzkich  i życia  społecznego  w  szczególności wykluczenia społecznego, 

ubóstwa,   bezdomności,   demoralizacji   oraz   przestępczości.   Pragniemy   promować  dialog 

ekumeniczny,  międzyreligijny  i  kulturowy. Chcemy  działać  również  na  rzecz sprawiedliwości 

społecznej i zrównoważonego rozwoju.

§ 6

Powyższe cele mogą być realizowane poprzez: 

1) określanie doktryn religijnych i zasad wiary, 

2) organizowanie i publiczne sprawowanie kultu, 

3) publiczne głoszenie przekonań wynikających z zasad wiary, 

4) udzielanie posług religijnych oraz organizowanie obrzędów i zgromadzeń religijnych w 

postaci manifestacji, procesji, chrztów publicznych, ewangelizacji, odczytów, koncertów, 

5) zarządzanie sprawami kościelnymi według własnego prawa i swobodne wykonywanie 

władzy duchownej, 

6) kształcenie i zatrudnianie duchownych, 

7) realizowanie inwestycji sakralnych i kościelnych, 

8) nabywanie, posiadanie i zbywanie majątku ruchomego i nieruchomego oraz zarządzanie 

nim, 

9) zbieranie ofiar, przyjmowanie darowizn, spadków i innych świadczeń od osób fizycznych 

i prawnych, 

10) wytwarzanie, nabywanie przedmiotów i artykułów potrzebnych do celów kultu i praktyk 

religijnych oraz korzystanie z nich, 

11) nauczanie  religii,  w  tym  także  za  pomocą  prasy,  książek,  druków,  filmów,  środków 

audiowizualnych i wystaw, 

12) korzystanie ze środków masowego przekazywania, 

13) prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej, 

14) tworzenie organizacji na rzecz formacji religijnej, kultu publicznego oraz przeciwdziałania 

patologiom społecznym oraz ich skutkom, 

15)  prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, 
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16) zakładanie, posiadanie i poszerzanie cmentarzy, 

17) inicjowanie powstawania i przystępowanie do organizacji ekumenicznych, 

18) uczestniczenie w organizacjach wyznaniowych i międzywyznaniowych oraz utrzymywanie 

kontaktów krajowych i zagranicznych w sprawach związanych z realizacją swoich celów,

19) prowadzenie działalności gospodarczej, 

20) organizowanie parafii i innych jednostek, jeśli Statut tak stanowi.

III.

ORGANY KOŚCIOŁA 

§ 7

1. Osobowość prawną posiada Kościół jako całość a także poszczególne parafie. 

2. Organami osób prawnych wymienionych w ust. 1 są dla: 

a. Kościoła – Synod, Biskup Kościoła, Rada Kościoła, 

b.  parafii – proboszcz i rada parafialna.

SYNOD KOŚCIOŁA

§ 8 

1. Synod Kościoła jest najwyższym uchwałodawczym organem Kościoła.

2. Synod zbiera się co najmniej raz na dwa lata i jest zwoływany przez Biskupa Kościoła. 

3. Prawo do wniesienia projektów uchwał, nad którymi obraduje Synod, przysługuje organom 

Kościoła, każdemu duchownemu oraz co najmniej trzem wiernym.  

4. Projekty uchwał  należy doręczyć  Biskupowi  Kościoła,  co  najmniej  dwa  tygodnie  przed 

planowanym terminem rozpoczęcia Synodu. Biskup Kościoła ma obowiązek przedstawić i 

poddać pod głosowanie projekty uchwał wniesione w ww. terminie.  

5.   W skład Synodu, z prawem głosu, wchodzą: Biskup Kościoła, wszyscy czynni duchowni 

Kościoła oraz delegaci świeccy. 

6. Uczestnikami Synodu mogą być inne osoby zaproszone przez Biskupa Kościoła, jednak bez 

prawa głosu przy podejmowaniu uchwał. Biskup Kościoła ma obowiązek zaprosić wiernych 

składających projekt uchwały, nad którymi obraduje Synod.

7.  Do uprawnień Synodu należy: 

1) wybór Biskupa Kościoła,

2) wybór i zatwierdzenie Rady Kościoła, 

3) uchwalenie zmian Statutu Kościoła, 

4) zatwierdzanie prawa wewnętrznego Kościoła, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących całego Kościoła, 
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6)  ustalanie  zasad  współpracy  między  parafiami  i  innymi  kościelnymi  jednostkami  

organizacyjnymi, 

7) zatwierdzanie unii kościelnych z innymi wspólnotami w kraju i poza granicami Polski.

8. Synod składa się z trzech izb: 

a. Izby  Biskupów   (Episkopatu),  w  skład  której  wchodzi  Biskup  Kościoła  oraz  pozostali 

biskupi posługujący w Kościele; Episkopatowi przewodniczy Biskup Kościoła;

b. Izby  Duchownych,   w  skład  której  wchodzą  wszyscy  czynni  duchowni  Kościoła;  Izbie 

Duchownych  przewodniczy  wybrany  przez  nią  zwykłą  większością  głosów 

przewodniczący; 

c. Izby Świeckich,   w skład której wchodzą wszyscy świeccy zgromadzeni na Synodzie. Prawo 

głosu mają wyłącznie delegaci świeccy; Izbie Świeckich przewodniczy wybrany przez nią 

zwykłą większością głosów przewodniczący. 

9. Głosowania  w  Izbie  Biskupów  odbywają  się  w  sposób  tajny.  Głosy  liczone  są  przez 

wyznaczonego zwykłą większością głosów członka izby.

10.  Głosowania w Izbie Duchownych odbywają się w sposób tajny. Głosy liczone są przez 

komisję skrutacyjną składającą się z dwóch osób, wybranych zwykłą większością głosów 

spośród  jej  członków.  Postanowienie  niniejszego  ustępu  stosuje  się  odpowiednio  do 

głosowania w Izbie Świeckich.

11.  Synod  podejmuje  decyzje  poprzez  przyjęcie  uchwał  przez  wszystkie  trzy  izby,  które 

powinny dążyć  do wewnętrznej  jednomyślności.  W przypadku braku jednomyślności  w 

poszczególnych izbach (3 próby głosowania), decyduje zwykła większość głosów. Wyniki 

głosowań ogłasza się w sposób jawny dla uczestników Synodu.

12.  W przypadku odrzucenia projektu uchwały przez jedną z izb, wnioskodawca obecny na 

Synodzie  może  poprawić  jego  treść  i  ponownie  złożyć  Biskupowi  Kościoła.  Biskup 

Kościoła poddaje  zmieniony projekt uchwały pod ponowne głosowanie w czasie trwania 

Synodu.

13.  Uchwały Synodu obowiązują od chwili  podpisania przez Biskupa Kościoła.  Biskupowi 

Kościoła przysługuje prawo weta.

14.  Wnioskodawca zawetowanej uchwały ma prawo do  wniesienia poprawek i ponownego jej 

rozpatrzenia przez izby synodalne. Postanowienie ust. 12 stosuje się odpowiednio.

15.  Poprawiony projekt uchwały można poddać pod głosowanie wyłącznie jeden raz. W razie 

nieprzyjęcia  poprawionego projektu uchwały,  bez względu na tryb jej  odrzucenia (weto 

bądź niezatwierdzenie przez jedną z izb),  projekt  może zostać ponownie poddany pod 

głosowanie dopiero na następnych obradach Synodu. 

16.  Do ważności uchwał Synodu niezbędne są: 
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a. zawiadomienie wszystkich parafii i innych jednostek organizacyjnych Kościoła o terminie i 

miejscu Synodu, co najmniej jeden miesiąc przed wyznaczoną datą  jego rozpoczęcia;

b. obecność co najmniej połowy duchownych Kościoła,

c. obecność delegatów z co najmniej połowy parafii,

17.  Pierwszy  Synod  zbiera  się  w  ciągu  dwóch  miesięcy  od  daty  rejestracji  Kościoła,  a 

uprawnionymi   

            do udziału w jego obradach są wszyscy wierni mający zdolność do czynności prawnych.       

            Głosowania odbywają się wspólnie, bez podziału na izby. W pozostałym zakresie 

postanowienia  

            niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

RADA KOŚCIOŁA

§ 9

1. Rada Kościoła jest najwyższym organem realizującym uchwały Synodu oraz zarządzającym 

Kościołem w okresie pomiędzy Synodami. W jej skład wchodzą:  

a. Biskup Kościoła,  

b.  dwóch członków synodalnej Izby Duchownych, wybranych w czasie trwania Synodu 

zwykłą większością głosów,

c.  dwóch członków synodalnej Izby Świeckich, wybranych w czasie trwania Synodu  zwykłą 

większością głosów.

2. Izba Duchownych lub Izba Świeckich może w czasie Synodu, w zależności od potrzeb, 

zmniejszyć liczbę swoich przedstawicieli do Rady Kościoła do jednej osoby.

3. Rada Kościoła spotyka się w zależności od potrzeb. Spotkania Rady Kościoła zwołuje Biskup 

Kościoła  lub  co  najmniej  dwóch  członków  Rady  Kościoła.  Obradom  przewodniczy  Biskup 

Kościoła. 

§ 10

Zakres uprawnień Rady Kościoła obejmuje: 

1) koordynowanie i nadzorowanie działalności Kościoła pomiędzy Synodami, 

2) realizację uchwał Synodu, 

3) tworzenie, likwidację i przekształcanie parafii,

5) strzeżenie powagi, praw i interesów Kościoła, 

6) zarządzanie majątkiem Kościoła, z wyłączeniem majątku będącego własnością parafii lub innych 

jednostek organizacyjnych Kościoła, 

7) wykluczanie ze swojego składu członka w sytuacjach wyjątkowych, takich jak:

a. niewywiązywanie się z obowiązków,
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b. skazanie prawomocnym wyrokiem lub wiarygodne oskarżenie o przestępstwo w myśl prawa 

polskiego,

c. głoszenie przekonań sprzecznych z zasadami wiary Kościoła, 

d. działanie na szkodę Kościoła;

8) zawieszanie duchownych w wykonywaniu posługi w sytuacjach wyjątkowych, takich jak:

a. ujawnienie tajemnicy spowiedzi,

b. niewywiązywanie się z obowiązków duszpasterskich, 

c. nauczanie sprzeczne z zasadami wiary i praktyką Kościoła, 

d. działanie na szkodę parafii lub Kościoła, 

e. skazanie prawomocnym wyrokiem lub wiarygodne oskarżenie o przestępstwo w myśl prawa 

polskiego,

9)    przygotowywanie projektów uchwał dla Synodu,

10)  powoływanie skarbnika i rzecznika prasowego Kościoła oraz innych osób wyznaczonych do   

       szczególnych zadań określonych każdorazowo przez Radę Kościoła,

11)  przedstawianie do zatwierdzenia Synodowi propozycji unii kościelnych,

12)  określenie liczby delegatów świeckich na Synod z poszczególnych parafii, na wniosek ich rad  

       parafialnych, stosownie do wielkości danej parafii,

13) imienne wskazanie delegatów świeckich na Synod spośród wiernych niebędących członkami 

parafii.

14) Rada Kościoła prowadzi ewidencje członków Kościoła, którzy nie należą do żadnej z Parafii.

§ 11 

1. Rada Kościoła podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

2. W przedmiocie wykluczenia członka Rady Kościoła z jej  składu uchwałę podejmuje się 

jednomyślnie, przy czym członek, którego uchwała dotyczy, jest wyłączony od głosowania. 

3. Jeśli  Rada Kościoła  nie  może podjąć  uchwały w danej  kwestii  przez  okres  dłuższy niż 

miesiąc,  Biskup  Kościoła,  po  zasięgnięciu  opinii  spośród  wybranych  przez  siebie 

duchownych i świeckich członków Kościoła, może w tym przedmiocie podjąć samodzielne 

rozstrzygnięcie  w  drodze  dekretu  z  mocą  uchwały.  Prawo  powyższe  nie  przysługuje 

Biskupowi Kościoła w sytuacji, o której mowa w ust. 2.

4. Dekret  Biskupa  Kościoła  może  zostać  uchylony  uchwałą  Rady  Kościoła  w  trybie 

przewidzianym w ust. 1 pod warunkiem jednoczesnego rozstrzygnięcia danej kwestii w tej 

samej uchwale.

BISKUP KOŚCIOŁA

§ 12

1. Biskup Kościoła jest zwierzchnikiem Kościoła i reprezentuje go na zewnątrz.
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2. Biskup  Kościoła  jest  uprawniony  do  zaciągania  zobowiązań  majątkowych  w  imieniu 

Kościoła  o  wartości   nieprzekraczającej  10.000zł.  W przypadku  zaciągania  zobowiązań 

przekraczających  tę  kwotę  Biskup  Kościoła  musi  uzyskać  zgodę  Rady  Kościoła. 

Postanowień § 11 ust. 3 zd. 1 nie stosuje się.

3. Do kompetencji Biskupa Kościoła należy w szczególności: 

a) odpowiedzialność za nauczanie Kościoła i sprawowanie sakramentów oraz innych form  

kultu,

b) nadzorowanie przygotowania kandydatów do święceń,

c) udzielanie święceń,

d) zatwierdzanie wyboru proboszczów przez parafie, 

e) zwoływanie Synodu i zatwierdzanie jego ustaleń, w przypadkach wskazanych w Statucie,

f) przewodniczenie Radzie Kościoła i zatwierdzanie jej ustaleń, w przypadkach wskazanych w 

Statucie.

§ 13

1. Biskup Kościoła jest wybierany i odwoływany przez Synod spośród duchownych Kościoła. 

Prawo do zwołania Synodu w celu wyboru bądź odwołania Biskupa Kościoła przysługuje 

organom  Kościoła,  grupie  co  najmniej  20  %  duchownych  albo  10  %  wiernych. 

Postanowienia § 8 stosuje się odpowiednio.

2. Wszelkie czynności związane z procedurą wyboru i odwołania Biskupa Kościoła wykonuje 

zamiast Biskupa Kościoła  - Archidiakon.  Biskup Kościoła jest wyłączony od głosowania w 

przedmiocie swego odwołania. 

3. Biskup Kościoła wybierany jest jednorazowo i dożywotnio.

4. Synod  może  przed  wyborem  Biskupa  Kościoła  ustanowić  okres  kadencji  sprawowania 

urzędu zgodnie z uprawnieniami i obowiązkami jakie podaje niniejszy Statut. 

5. Po upływie kadencji, ustępujący Biskup Kościoła  zasiada w synodalnej Izbie Biskupów z 

prawem głosu, nie przysługują mu jednak uprawnienia i obowiązki wynikające z niniejszego 

Statutu przypisane do urzędu Biskupa Kościoła.  Ustępujący Biskup Kościoła  zachowuje 

dożywotnie prawo do używania tytułu biskupa.

6. Biskupa Kościoła można odwołać wyłącznie, gdy:

a. ukończy 70. rok życia,

b. poprosi o zwolnienie z urzędu,

c. jego stan zdrowia nie pozwala na dalsze pełnienie urzędu,

d. został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo w myśl prawa 

polskiego,

e. nie przestrzega postanowień Statutu,
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f. naucza w sprzeczności z wiarą Kościoła,

g. działa na szkodę Kościoła.

          Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.

     

7.  Biskup Kościoła, który został odwołany w przypadku wymienionym  w ust. 6  litery „d-g” nie 

może zasiadać w Izbie Biskupów.

§ 14

Biskup Kościoła może spośród członków Kościoła wybrać osobę, która będzie mu pomagała w 

pełnieniu urzędu. 

§ 15

Do  czasu,  gdy  nie  zostanie  wybrany  Biskup  Kościoła  albo  nie  może  on  wykonywać  urzędu, 

Biskupa Kościoła zastępuje Archidiakon.  

PARAFIA 

§ 16

1) Parafia jest lokalną wspólnotą osób, które wyznają zasady wiary i praktyki przyjęte przez 

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce oraz przyjęły chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. 

2) Siedzibą parafii jest miejscowość, w której parafia została powołana. 

§ 17 

Parafia gromadzi się pod przewodnictwem proboszcza, który jest wybierany przez jej  członków 

spośród  wskazanych  przez  Biskupa  Kościoła  kandydatów.  Kandydatów  mogą  Biskupowi 

zaproponować członkowie parafii.

§ 18 

1. Parafię tworzy, likwiduje lub przekształca Rada Kościoła. 

2. Tworząc parafię, Rada Kościoła określa: nazwę, obszar działania i siedzibę.

3. Członkiem  parafii  można  stać  się  poprzez  przyjęty  w  niej  chrzest  lub  bierzmowanie  i 

złożenie  pisemnego  oświadczenia  o  dobrowolnym  włączeniu  się  do  niej  z  podpisem 

poświadczonym  przez  proboszcza.  Osoby  niemające  pełnej  zdolności  do  czynności 

prawnych  oraz  niemogące  się  podpisać  składają  oświadczenia  zgodnie  z  zasadami 

przyjętymi w polskim prawie cywilnym. 

5.   Minimalna liczba członków parafii wynosi 5 osób. 

6.   Członkostwo w parafii ustaje przez: 

a. dobrowolną rezygnację z członkostwa przedstawioną proboszczowi na piśmie, 

b. przeniesienie członkostwa do innej parafii, Kościoła lub związku wyznaniowego, 
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c. śmierć. 

7. Członek parafii, który ją opuszcza a nie przenosi się do innej parafii lub jednostki 

organizacyjnej Kościoła, przestaje być członkiem Kościoła.

8.  Członek Kościoła, który nie należy do żadnej parafii, może w każdym momencie przyłączyć 

się do wybranej parafii przez złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.

§ 19

1. Do praw członka parafii należy: 

a. korzystanie i udział we wszystkich formach działalności Kościoła, 

b. otrzymywanie pomocy duszpasterskiej, 

c. ubieganie się o sprawowanie funkcji delegata na Synod, pod warunkiem posiadania pełnej 

zdolności do czynności  prawnych,

d. uzyskiwanie informacji o działalności Kościoła i jego władz.

 

2. Do obowiązków członka parafii należy: 

a. aktywne zaangażowanie w działalność parafii, 

b. uczestnictwo w liturgii sprawowanej w parafii,

c. wspieranie finansowe działalności parafii i całego Kościoła, 

d. przestrzeganie zasad wiary.

§ 20 

1. Każda parafia wybiera, w trybie określonym przez Radę Kościoła, spośród swoich członków, 

radę parafialną, która odpowiada za działalność parafii. 

2.  W skład  rady  parafialnej  wchodzi  trzech  członków  parafii  wybranych  zwykłą  większością 

głosów oraz proboszcz parafii.

3. Rada parafialna spośród swoich członków wybiera przewodniczącego oraz skarbnika.

4.  Decyzje  dotyczące  całej  parafii  podejmowane  są  poprzez  przyjęcie  uchwały  przez  radę 

parafialną. 

5. Rada parafialna zbiera się w zależności od potrzeb. Członkowie parafii mają prawo udziału w 

pracach rady w charakterze obserwatorów. 

6.  Rada  parafialna  dąży  do  jednomyślności.  Jeśli  nie  może  być  ona  osiągnięta,  uchwały 

przyjmowane  są  zwykłą  większością  głosów.  Przewodniczący  ogłasza  wynik  głosowania  i 

przekazuje podjęte uchwały Biskupowi Kościoła.

8. Biskupowi Kościoła  przysługuje prawo odmowy zatwierdzenia uchwały.  W takim przypadku 

Biskup  Kościoła  powinien  uzasadnić  swą  odmowę  i  przedstawić  sprawę  do  ponownego 

rozpatrzenia radzie parafialnej.

9. Rada Parafialna prowadzi ewidencję członków Parafii.
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§ 21

Do zadań rady parafialnej  należy w szczególności: 

a. pielęgnowanie chrześcijańskiego życia wśród swoich członków, 

b. wspieranie członków parafii oraz innych osób potrzebujących, 

c. działalność charytatywna, opiekuńcza i społeczna, 

d. nawiązywanie i pogłębianie współpracy z innymi parafiami Kościoła,

e. nawiązywanie współpracy ekumenicznej z innymi kościołami chrześcijańskimi.

§ 22

1. Proboszcz parafii reprezentuje parafię oraz zaciąga zobowiązania majątkowe w jej imieniu 

do  kwoty  nieprzekraczającej  3.000zł.  W  przypadku  zaciągania  zobowiązań 

przekraczających tę kwotę proboszcz parafii musi uzyskać zgodę rady parafialnej.

2. Do zadań proboszcza należy także: 

a. szerzenie znajomości zasad wiary Kościoła, 

b. organizowanie i publiczne sprawowanie kultu, 

c. działalność ewangelizacyjna i misyjna, 

d. współpraca z Biskupem Kościoła dla dobra całej wspólnoty wiernych.

IV.

DUCHOWNI KOŚCIOŁA 

§ 23

1. Duchownym Kościoła może zostać każdy członek Kościoła, który:

1) ukończył 25 rok życia,

2) posiada odpowiednie przygotowanie intelektualne, które określa Rada Kościoła,

3) jest ochrzczony i bierzmowany, 

4) w przypadku osób w związku małżeńskim, otrzymał  pisemną zgodę współmałżonka na 

pełnienie urzędu duchownego,

5) poddał się badaniu psychologicznemu pod kątem osobowości,

6) otrzymał  pozytywną  opinię  rady parafialnej  -  a  w  przypadku  braku  przynależności  do 

parafii opinię Rady Kościoła.

2. Duchownym Kościoła jest osoba, która została wyświęcona poprzez modlitwę i nałożenie rąk 

przez Biskupa Kościoła lub została włączona w struktury Kościoła z innej jurysdykcji zachowującej 

katolicką wiarę oraz sukcesję apostolską.

3. Duchownym Kościoła zostaje się jednorazowo na okres dożywotni.

4. Do obowiązków duchownego należy:

a. sprawowanie kultu i udzielanie sakramentów,
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b. nauczanie zasad wiary i praktyki Kościoła,

c. realizowanie zobowiązań zleconych przez Biskupa Kościoła i współpraca z nim,

d. wsparcie duszpasterskie dla członków swojej parafii oraz innych osób, które o to proszą,

e. bezwzględne zachowanie tajemnicy spowiedzi,

5. Duchowny przestaje pełnić posługę w sytuacjach nadzwyczajnych o których mowa w § 10 ust. 8  

lub gdy zostanie odwołany przez Biskupa Kościoła gdy:

a. ukończy 70. rok życia,

b. poprosi o zwolnienie z urzędu,

c. jego stan zdrowia nie pozwala na dalsze pełnienie urzędu,

§ 24

ARCHIDIAKON

1. Najdłużej  czynnie  posługującemu  w  Kościele  duchownemu  przysługuje  godność 

Archidiakona. Jeśli więcej osób spełnia jednocześnie kryterium, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym,  osoby te  dokonują  wyboru  Archidiakona  spośród  siebie.  Czas  trwania 

pracy w Kościele liczy się od dnia przyjęcia święceń lub włączenia w struktury Kościoła z 

innej jurysdykcji zachowującej katolicką wiarę oraz sukcesję apostolską.

2. Godność Archidiakona przysługuje z mocy prawa. Dla celów ewidencyjnych potwierdza ją 

Rada Kościoła,  a w jej  braku – osoby, którym przysługuje prawo do zasiadania w Izbie 

Duchownych. Treść uchwały zatwierdzającej ogłasza się publicznie.

3. Dzień mianowania przypada – w przypadku pierwszego Archidiakona – w dniu rejestracji 

Kościoła, natomiast w przypadku jego następców – na jeden dzień przed upływem okresu 

godności poprzednika.

4. Godność Archidiakona przysługuje przez pięć lat, chyba, że uprawniony wystąpi wcześniej 

ze stanu duchownego lub przestanie być członkiem Kościoła.

5. Po upływie okresu godności, Rada Kościoła dokonuje ponownej oceny kryteriów, o których 

mowa w niniejszym paragrafie i zawiadamia o tym publicznie. Nie stoi to na przeszkodzie 

ponownemu zatwierdzeniu godności wobec tej samej osoby.  

V

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

§ 25

1. Środki na realizację działalności Kościoła, poszczególnych parafii oraz innych kościelnych 

jednostek organizacyjnych pochodzą z: 
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1) dobrowolnych ofiar pieniężnych i w naturze, 

2) spadków, zapisów, darowizn krajowych i zagranicznych, 

3) dochodów z imprez i zbiórek publicznych, 

4) subwencji, dotacji oraz ofiar pochodzących od krajowych instytucji i przedsiębiorstw, 

5) dochodów z własnej działalności gospodarczej jednostek organizacyjnych Kościoła. 

2. Członek Kościoła, również po ustaniu członkostwa, nie może rościć sobie żadnych praw do 

majątku Kościoła, parafii lub innej jednostki organizacyjnej Kościoła. 

VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 26

O rozwiązaniu Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce decyduje Rada Kościoła na 

wniosek wszystkich rad parafialnych.

§ 27

W razie  rozwiązania  Kościoła  o  przeznaczeniu  jego  majątku  pozostałego  po  przeprowadzeniu 

postępowania  likwidacyjnego  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującym  prawem,  decyduje  Rada 

Kościoła. Majątek ten może być przekazany członkom Kościoła, innemu pokrewnemu kościołowi 

lub na cele charytatywne. Rada Kościoła nie decyduje o  podziale majątku parafii.

§ 28

W  razie  rozwiązania  parafii  o  przeznaczeniu  jej  majątku  pozostałego  po  przeprowadzeniu 

postępowania  likwidacyjnego  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującym  prawem,  decyduje  rada 

parafialna.  Majątek  parafii  może  przejść  na  własność  Kościoła,  zostać  rozdzielony  pomiędzy 

poszczególne parafie lub przekazany innym kościelnym jednostkom organizacyjnym.

§ 29

1. Zmiany niniejszego Statutu uchwalane są na Synodzie, zgodnie z procedurą wskazaną w § 8 

niniejszego Statutu.

2. Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Kościoła.

Sporządzono w Stołecznym Mieście Poznaniu, dnia 9 marca, Roku Pańskiego 2014.
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