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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 15 grudnia 1952 r. 

o stosunku Państwa do Polskiego Kościoła Ewangeltcko-Augsburskiego na Obczyźnie 

Na podstawie art. 79 ust.(2) Ustawy Konstytucyjnej1 
stanowię co następuje_ : 

Art. 1. 

(l) Rz~zypospo!ita Polska - zgodnie z obowiązują
cymi przepisami konstytucyjnymi wymienionymi w 
art. 81. ust. (2) Ustawy Konstytucyjnej z 23 kwietnia 
1935. (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 227) - uznaje Po(ski 
Kościół Ewangelicko-Augsburski na Obczyźnie, utwo
rzony przez Polaków wyznania ewengelicko-augsbur
skiego, przebywających poza granicami Rzeczypospo
litej. 

(2) Polski Kościół Ewangel'icko-Augsburski na 
Obczyźnie zrzesza parafie tworzone poza granicami 
Rzeczypospolitej przez Polaków tego wyznania i stano
wi samodielną organizację kościelną na czas trwania 
wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną. 

Art. 2. 

W swym wewnętrznym życiu Polski Kościół Ewan
gelicko-Augsburski na Obczyźnie kieruje się przepisa
mi Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego Rzeczyipospolitej Polskiej, sta
nowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Minist
rów z dnia 17 grudnia 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, 
poz. 659) z uwzględnieniem zmian wynikających z 
przepisów niniejszego dekretu, a w sprawach nie obję
tych prze2 to prawo - tradycją i zwyczajami stosowa
wanymi w życiu kościelnym parafii ewangelicko-augs
burskich w Kra.iu i na obczyźnie. 

Art. 3. 
· (1) Naczelnymi władzami Polskiego Kościoła Ewan

gelickó-Augsburskiego na Obczyźnie są: Synod, Du-

chowy Zwierzchnik Kościoła, którego zakres dzia1ania 
odpowiada kompe~encjom Biskupa, oraz !{nsystorz. 

(2) Siedzibą tych władz j est Londyn. 
(3) W miarę potrzeby mogą być tworzone okręgi 

(diecezje) z duchowymi delegatami Konsystorza na 
czele. Zakres dzia,ania tych delegatów odpowiada kom
petencji księży seniorów diecezjalnych. 

Art. 4. 

(1) Władze Polskiego Kościoła Ewangelicko Augs
burskiego na obczyźnie działają na podstawie dekretu 
P!"ezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936. 
o stosunku Państwa do Kościoa Ewangelicko-Augsbur
skiego w Rzeczypospolitej Piskiej (Dz. U. R. P. Nr. 
88; poz. 613) z uwzględnieniem zmian wynikających z 
niniejszego dekretu. 

Nie będą jednak miały zastosowania postanowienia 
wymienionego wyżej dekretu dotyczące: 

a) ustawowych dotacji ze Skarbu Państwa na wy
datki osobowe lub rzecwwe Kościoła Ewangelic
ko-Augsbusrskiego; 

b) uprawnień Konsystorza Kościoła Ewangelicko
Augsburskiego w dziedzinie sądownictwa kościel
nego w sprawach o nieważność lub rozwiązanie 
małżeństwa: 

c) obowią.zku prowadzenia ksiąg stanu cywilnego 
przez duchownych tego Kościoła; 

d) uprawnień właściwych władz państwowych okre
ślonY'Ch w art. 12, 20, 22 ust. (2 i 4), 26 i 
27 tego dekretu. 

(2) Uprawnienia włe:id7 administracii ogóln ei okr~
ślane w art. 25 ust. (1), 3:) ust. (3) . 33 ust. (1); 39 
ust. (3) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 25 lis-



Dziennik Ustaw J:il'r. 4 

topada 1936 r. będą wykonywane przez właściwych 
przedstawicieli Rządu. 

Ąrt. 5, 

(1) Pierwszy ,Synod Polskiego Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego na obczyźnie zwoła Ks. Senior tego 
Kościoła. 

(2) W skład Pierwszego Synodu wchodzą wszyscy 
duchowni ora.7J delegaci parafii Polskiego Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego na Obczyźnie w liczbie Po 
dwu z każdej parafii. 

(3) Następne Synody będzie zwoływać Duchowny 
Zwierzchnik Polskiego Kościoła Ewangelicko-Augsbur
skiego na Obczyźnie. 

( 4) Skład następnych Synodów ustali pierwszy Sy
nod. 

Art. 6. 
(1) Duchownego Zwierzchnika Kościoła wybiera 

Synod. 
(2) Synod może nadać Duchownemu Zwierzchniko

wi Kościoła tytuł Biskupa lub inny, który uzna za sto
sowny. 

(3) Duchowny Zwierzchnik Kościoła podejmuje 
swe czynności po uzyskaniu zatwierdzenia przez Pre
zydenta Rzeczypospolitej i po złożeniu na jego ręce 
przewidz,ianej ustawą przysięgi. 

Art. 7. 

Konsystorz Polskiego Ko-ścioła Ewangelicko-Augs
burskiego na Obczyźnie będzie IJ)Owolywany przez Sy
nod na okres lat 3-eh w następującym składzie: 

a. Duchowny Zwierzchnik Kościoła, jako prze-
wodniczący, 

b. świecki zastępca przewodniczącego, 

c. dwaj radcy duchowni, 
d. dwaj radcy świeccy, 
e. dwaj zastępcy radców, w tym jeden duchowny 

i jeden świecki. 

Art. 8. 

(1) •Konstystorz może pobierać od parafii i filia
łów regularne składki na rzecz władz Polskiego Koś
cioła Ewangelicko-Augsburskiego na Obczyźnie. 
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(2) Konsystorz zatwierdza parafialne, filialne i 
okręgowe (diecezjalne) budżety i wysokość składek 

Orli:IJ zatwierdza ich rachunki roczne w przypadkach, 
gdy parafie lub filiały i_ okręgi (diecezje) otrzymują 
zapomogi od Konsystorza. 

(3) Konsystorz jest uprawniony do wydawania in
strukcji regulaminów w zakresie wymiaru i poboru 
składek. 

Art. 9. 

Urzędowym organem Kościoła Ewangelicko-Augs
burskiego na obczyźnie jest wydawana przez władze 
tego Kościoła w Londynie w języku polskim gazeta 
urzędowa, której tytuł ustali Konsystorz. 

Art. 10. 

Po powrocie władz konstytucyjnych do wyzwolonej, 
Polski Duchowny Zwierzchnik Polskiego Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego na Obczyźnie, jak również 
wszyscy członkowie Konsystorza złożą swe funkcje na 
pierwszym Synodzie Kościoła Ewangelicko-Augsbur
skiego w Polsce. 

Art. 11. 
Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Minis

trowi dla Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie. 

Art. 12. 

(1) Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

(2) Dekret mmeJszy traci moc z chwilą utracenia 
przez Polski Kościół Ewangelicko-Augsburski na Ob
czyźnie charakteru samodzielnej organizacji kościel

nej w trybie określonym w art. 10. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
( - ) August Zaleski 

Prezes Rady Ministrów 
(-) Roman Odzi,erzyński 

Minister dla Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie 
(-) Zygmunt Rusinek 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 15 grudnia 1952 r. 

o nadaniu pełnych praw państwowych szkół akademickich Polskiemu Uniwersytetowi na Obczyźnie 

Na ipodstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyj
!'.ej stanowię, co następuje: 

Art. 1. 

Polski Uniwersytet na Obczyźnie z siedzibą w Lon
dynie, istniejący od 9 grudnia 1949 i posiadający sta-

tut w brzmieniu zatwierdzonym w dniu 1 września 
1952 r. przez Ministra dla Spraw Obywateli Polskich 
na Obczyźnie, otrzymuje jako prywatna szkoła akade
micka, pełne prawa państwowych szkól akademickich 
w rozumieniu ustawy o szkołach akademickich z dnia 
15 marca 1933 r. (Dz. U. R.P. Nr. 1, poz. 6, '1J 1938 r.) 


