ORDYNACJA WYBORCZA
OBOWIĄZUJĄCA
W KOŚCIELE EWANGELICKO-REFORMOWANYM W RP

Art. 1
Powoływanie do pełnienia funkcji w Kościele, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w
“Prawie Wewnętrznym" Kościoła, odbywa się przez wybór.
Art. 2
Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. W razie równości głosów głosowanie powtarza się.
Art. 3
Osoba, której kandydaturę zgłoszono na piśmie przed rozpoczęciem zebrania, lub podczas
zebrania do protokołu, powinna wyrazić, w tej samej formie, zgodę na kandydowanie.
Art. 4
Kandydujący w wyborach nie mogą być członkami komisji skrutacyjnej.
Art. 5
Liczba kandydatów powinna być większa od liczby miejsc mandatowych (liczonych wraz z
zastępcami. W sytuacjach wyjątkowych, zgromadzenie zwołane dla przeprowadzenia wyborów,
może podjąć uchwałę o odstąpieniu od tej zasady.
Art. 6
Wyborca głosuje osobiście oddając jeden głos.
Art. 7
Czynności związane z głosowaniem przeprowadza komisja skrutacyjna. Karty do głosowania
dostarcza komisji organ przygotowujący wybory.
Art. 8
Wyborca skreśla na karcie do głosowania nazwiska kandydatów, na których nie chce głosować.
W przypadku jednej kandydatury wyborca używa karty zawierającej zapis umożliwiający mu
oddanie głosu nie tytko za lub przeciw, lecz również wstrzymanie się od głosu.
Art. 9
Głos uważa się za nieważny, jeżeli:
a) liczba nie skreślonych nazwisk jest większa od liczby miejsc mandatowych, a w przypadku
głosowania na jednego kandydata wypełniona karta nie wskazuje jednoznacznie na decyzję
głosującego.
b) wyborca dopisał nazwiska spoza listy kandydatów zgłoszonych we właściwym trybie.

Art. 10
Protokół zebrania wyborczego powinien być sporządzony przez protokolanta i podpisany przez
przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
Art. 11
Za wybranych na funkcje jednoosobowe uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali
bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków (danego
zebrania) z głosem stanowiącym.
W przypadku, gdy na funkcję jednoosobową kandyduje kilka osób i w głosowaniu tajnym żaden z
kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się przy liczbie
kandydatów pomniejszonych o osobę, która uzyskała najmniej głosów.
Wybór na funkcje wieloosobowe może być dokonany zwykłą większością głosów, przy
określonym wyżej składzie zebrania.
Art. 12
Odwoływanie z wszelkich funkcji przed upływem kadencji odbywa się w takim samym trybie jak
powoływanie, z tym, że musi się ono odbyć na dwóch kolejnych zebraniach. Na pierwszym
zebraniu kwalifikowaną większością głosów uchwala się wstawienie punktu dotyczącego
odwołania do porządku obrad następnego zebrania.
Art.13
Odwołanie następuje w trybie natychmiastowym, jeśli Konsystorz lub Kolegium Kościelne nie
otrzymają przewidzianego Prawem Wewnętrznym absolutorium. W przypadku pozostałych
funkcji odwołanie następuje na podstawie uchwały Synodu, podjętej bezwzględną większością
głosów na wniosek Konsystorza.
Art.14
We wszystkich sprawach, odnoszących się do wyborów, a nie uregulowanych w Ordynacji,
znajdują zastosowanie przepisy Prawa Wewnętrznego.
Art.15
Niniejsza Ordynacja jest regulaminem ogólnokościelnym w rozumieniu Prawa Wewnętrznego,
w szczególności jego art. 68.

Powyższy tekst Ordynacji wyborczej został przyjęty 13 maja 1995 roku podczas sesji zwyczajnej Synodu w Łodzi.

