
S  T  A T  U  T 
 

Polonii  Adwentystycznej  w  Australii 
 
 

Historia 
 

W latach pięćdziesiątych, w trudnym dla polskiego Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego okresie związanym ze złożoną sytuacją polityczną w Polsce, otworzyły się 
dzięki Bożej opatrzności drzwi emigracji do Australii. W rezultacie tego setki 
wierzących wyemigrowało poza granice Polski w poszukiwaniu spokojniejszych 
warunków do oddawania czci Wszechmogącemu Bogu. 
 
Australia była tym kontynentem, na którym znalazła schronienie większość 
emigrantów. Wśród nich było wielu duchownych, którzy w metropoliach Australii 
zorganizowali kościoły, gdzie wierzący polskiego pochodzenia mogli w ojczystym 
języku słuchać Słowa Bożego w czasie nabożeństw, oraz utwierdzać się w wierze i 
doświadczeniach w początkowym okresie swego nowego życia. 
 
Pod koniec lat sześćdziesiątych pojawiły się pierwsze próby zorganizowania polskiej 
grupy etnicznej aby zaspokoić potrzeby polskich kościołów, grup i członków w 
diasporze w celu ogłoszenia Trójanielskiego Poselstwa tysiącom Polaków 
zamieszkałych w Australii. 
 
W dniach od 25 do 27 grudnia 1973 roku zwołany został pierwszy Kongres Polonii 
Adwentystycznej w Erraring w Nowej Południowej Walii. 
 
Od tego czasu Kongresy organizowano w odstępach 2 lub 3 lat. Stały się one 
platformą, na której delegaci ze wszystkich polskich kościołów i grup 
adwentystycznych omawiali potrzeby wierzących w sprawach duchowych oraz 
administracyjnych. Uchwały podejmowane przez delegatów na kongresach nie były 
jednak ukonstytuowane w sensie normatywnym i nie były wierzącym podawane w 
formie pisemnej, co nie gwarantowało jednoznacznej interpretacji uchwał. 
 
Niniejszy Statut jest zwieńczeniem wysiłków zmierzających do prawnego 
ukonstytuowania działalności polskich adwentystów na kontynencie australijskim. 
 
Kongres Polonii Adwentystycznej 
 

Część pierwsza 
 

Przepisy ogólne 
 

Rozdział pierwszy 
 

Nazwa 
 

Art. 1 



Polonia Adwentystyczna w Australii, zwana dalej Polonią, jest Stowarzyszeniem 
zborów, grup, oraz członków w diasporze, mieszkających na stałe na kontynencie 
australijskim, wyznających zasady wiary ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego. 
 

Rozdział drugi 
 

Teren  działalności 
 

Art. 2 
 

1. Polonia działa na kontynencie australijskim, stanowiąc integralną część Wydziału 
Południowego Pacyfiku Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 

2. Siedzibą władz Polonii jest miasto, w którym przebywa Przewodniczący Polonii, 
aktualnie pełniący tę funkcję. 

 
 

Rozdział trzeci 
 

Stosunek do ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 
 

Art. 3 
 
 

1. Polonia jest częścią składową ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego i uznaje Generalną Konferencję, za najwyższą strukturę eklezjalną 
w sprawach doktrynalnych, prawnych i administracyjnych. 

2. Polonia akceptuje system kontroli wewnętrznej kościoła obowiązujący w 
ogólnoświatowym Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. 

3. Każdy zbór i grupa polskich adwentystów znajdująca się na kontynencie 
australijskim podlega organizacyjnie Conference of the Seventh-day Adventist 
Church w poszczególnych stanach Australii. 

4. Polonia utrzymuje kontakty z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego w 
Polsce. 

 
Rozdział czwarty 

 
Status Prawny 

 
Art. 4 

 
1. Polonia rządzi się zasadami Pisma Świętego jako naczelną normą wiary i 

moralności oraz ustroju kościelnego, jak również Prawem Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego (Church Manual). W sprawach wewnętrznych 
rządzi się niniejszym Statutem, jako podstawowym aktem normatywnym. 

2. Polonia jest zdolna do działań prawnych w realizacji swych celów 
statutowych. Może nabywać, posiadać i zbywać mienie ruchome i nieruchome 
oraz swobodnie zarządzać swoim majątkiem. 

3. Przed władzami państwowymi, instytucjami i organizacjami świeckimi oraz 
kościelnymi Polonię reprezentuje Przewodniczący lub jego zastępca bądź też 
wyznaczony do tego celu przez Zarząd członek Polonii. 



4. W skład struktury organizacyjnej Polonii wchodzą instytucje powoływane, 
przekształcane i likwidowane przez Komitet Kongresowy:            

 
 Wydawnictwo Szkoły Sobotniej, 
 Wydawnictwo „Wiadomości Polonii Adwentystycznej”, 
 Korespondencyjna Szkoła Biblijna, 
 Sekretariat Rzecznika Prasowego, 
 Lokalne komitety d/s audycji radiowych i telewizji, 
 Komitet d/s ewangelizacji internetowej. 

 
Rozdział piąty 

 
Cele i środki działania 

 
Art. 5 

 
Głównymi celami posłannictwa Polonii są: 
 

1. Koordynacja działalności religijnej i społecznej polskich adwentystów 
zamieszkujących na kontynencie australijskim; 

2. praktykowanie różnych form chrześcijańskiej dobroczynności, 
3. propaganda nauk Pisma Świętego; 
4. współpraca z innymi instytucjami wyznaniowymi i świeckimi w zakresie 

krzewienia moralności opartej na naukach Chrystusa, pokoju między 
narodami i praw człowieka, zapobiegania i przeciwdziałania patologiom 
społecznym, zbierania funduszy i innych środków na rzecz osób dotkniętych 
kataklizmem lub znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej, 
nieuleczalnie chorych czy bezdomnych, a także przejawiająca się w aktywnym 
wspieraniu działań tych instytucji na rzecz szeroko rozumianego dobra 
człowieka; 

5. utrzymywanie kontaktów z ogólnoświatowym Kościołem Adwentystów Dnia 
Siódmego, a w szczególności z współwyznawcami polskiego pochodzenia 
mieszkającymi w Polsce oraz innymi adwentystyznymi instytucjami 
polonijnymi i wspieranie jego misji darami i ofiarami. 

6. dbanie o dobre imię wspólnoty adwentystycznej i każdego jej członka. 
 

Art. 6 
 

Swoje cele Polonia realizuje przez: 
 

1. prowadzenie działalności ewangelizacyjnej, duszpasterskiej, kultowej oraz 
charytatywnej; 

2. kształtowanie ideału człowieka wierzącego, który jest otwarty na problemy 
współczesnego świata, i charakteryzuje się wysokim poziomem moralnym i 
kulturą osobistą, który jest tolerancyjny dla ludzi wszystkich ras, narodowości, 
kultur i religii i utrzymuje z nimi przyjazne stosunki oparte na biblijnej 
zasadzie miłości bliźniego; 

3. organizowanie otwartych wykładów i seminariów, wydawanie publikacji i 
emitowanie audycji radiowych, telewizyjnych i działalności internetowej; 

4. prowadzenie zajęć katechetycznych dla dzieci i młodzieży; 



5. publikowanie artykułów, udzielanie wywiadów dla mediów oraz 
wykorzystywanie Internetu 

6. podejmowanie lub wspieranie działań przeciwdziałających alkoholizmowi, 
nikotynizmowi i narkomanii, jak również degradacji środowiska naturalnego; 

7. udzielanie pomocy materialnej i moralnej ludziom znajdującym się w 
potrzebie; 

8. udział w zbiórkach pieniędzy organizowanych przez ADRA lub inne, 
upoważnione do tego instytucje; 

9. przedstawianie programów w czasie imprez organizowanych przez inne 
instytucje polonijne, których celem jest krzewienie polskości oraz szeroko 
pojętego dobra człowieka; 

10. nauczanie języka polskiego w szkołach istniejących przy polskich zborach 
adwentystów na kontynencie australijskim; 

11. organizowanie koncertów i festiwali muzyki religijnej oraz programów 
artystycznych; 

12. organizowanie różnych form przeżywania wolnego czasu oraz prowadzenie 
kół zainteresowań; 

13. zapraszanie adwentystycznych ewangelistów i misjonarzy z Polski i innych 
krajów do udziału w Kongresie Polonii lub do prowadzenia wykładów; 

14. delegowanie swoich przedstawicieli na zjazdy adwentystyczne, oraz inne 
zgromadzenia o charakterze wyznaniowym lub świeckim; popularyzowanie 
informacji o Kościele Adwentystów Dnia Siódmego i jego misji. 

 
Polonia może określać i zmieniać cele swojej działalności i metody ich realizacji, ale 
nie mogą być one sprzeczne z australijskim prawem państwowym oraz z prawem 
wewnętrznym ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (Church 
Manual). 
 

Rozdział szósty 
 

Osoby duchowne i członkowie Polonii 
 

Art. 7 
 

1. Osobą duchowną jest członek Polonii, zwany także pastorem lub kaznodzieją, 
który uzyska uprawnienia do sprawowania czynności duchownego i nawiąże z  
instytucjami Wydziału Pacyfiku Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 
stosunek służby kościelnej. Status duchownego zachowują również 
emerytowani pastorzy, którzy byli zatrudnieni przez instytucje South Pacific 
Division. 

2. Członkami Polonii są: 
 

a. ochrzczeni wyznawcy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, 
b. katechumeni, którzy należą do polskich kościołów i grup adwentystów 

na terenie Australii, 
c. osoby zaprzyjaźnione z kręgami polskich adwentystów w Australii, 
d. honorowi członkowie z poza granic kontynentu australijskiego. 

 



3. Osoby duchowne oraz świeckie podlegają jurysdykcji zborowej określonej 
przez prawo ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 
(Church Manual). 

4. Funkcje i urzędy w strukturach Polonii są pełnione honorowo. 
5. Przepisy Statutu Polonii nie mogą wchodzić w kolizję z prawami i 

obowiązkami polskich duchownych adwnetystycznych zatrudnionych przez 
Wydział Południowego Pacyfiku. 

6. Osoba traci prawa członka wskutek: 
 

a. dobrowolnego wystąpienia ze wspólnoty Polonii, 
b. wyłączenia z lokalnego zboru lub grupy, 
c. śmierci. 

 
Art. 8 

 
Prawa i obowiązki członków Polonii 
   

1. Obowiązkiem każdego duchownego i każdego świeckiego członka Polonii jest 
respektowanie przepisów niniejszego Statutu. 

2. Branie udziału w życiu środowiska Polonii adwentystycznej. 
3. Wspieranie finansowe działalności Polonii.  
4. Każdy duchowny lub świecki członek, a także zbory i grupy wyznawców 

mogą zgłaszać pisemnie swoje uwagi dotyczące funkcjonowania Polonii do 
Zarządu Polonii. 

5. Członkom przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. Czynne prawo 
wyborcze przysługuje czynnemu członkowi Polonii, który jest wyznawcą 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 

 
Rozdział  siódmy 

 
Ustrój 

 
Art. 9 

 
1. Polonia nawiązuje do biblijnej zasady powszechnego kapłaństwa i akceptuje 

system ustrojowy obowiązujący w ogólnoświatowym Kościele Adwentystów 
Dnia Siódmego. 

2. Jej organy ustawodawcze i wykonawcze, jak również instytucje wchodzące w 
skład jej struktury organizacyjnej, działają z upoważnienia ogółu członków 
Polonii. 

3. Uchwały tych organów i instytucji podejmowane podczas Kongresu lub w 
okresie między Kongresami zapadają większością głosów w głosowaniu: 

 
a. jawnym 
b. tajnym, jeśli większość wyrazi na nie zgodę, przy obecności co 

najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 
 
 



 
Część  Druga 

 
Przepisy  szczegółowe 

 
Organy  Polonii 

 
Art. 10 

 
Organami, za pomocą których Polonia realizuje swoje posłannictwo oraz cele 
statutowe są: 
 

1. Kongres Polonii 
2. Komitet Kongresowy 
3. Mały Komitet Kongresowy 
4. Zarząd Polonii 
5. Przewodniczący Polonii 

 
Każdemu z wyżej wymienionych organów zespołowych przewodniczy 
Przewodniczący Polonii. 
 

Rozdział pierwszy 
 

Kongres Polonii 
 

Art. 11 
 

1. Kongres, jako najwyższy organ ustawodawczy Polonii, uchwala swoje ustawy 
w systemie przedstawicielskim przez delegatów wchodzących w skład 
Komitetu Kongresowego. 

2. Uchwały Komitetu Kongresowego zwane są uchwałami kongresowymi. 
3. Kongres może być zwyczajny lub nadzwyczajny, 

 
a. Kongres zwyczajny odbywa się w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Komitet Kongresowy. 
b. Kongres nadzwyczajny może być zwołany na wniosek Zarządu Polonii 

lub przez Mały Komitet Kongresowy. 
 

4. Organizacją Kongresu zajmuje się: 
 

a. Zarząd Polonii. 
b. Duchowny wyznaczony do tego zadania przez Komitet Kongresowy, 

w przypadku kongresu zwyczajnego: lub Mały Komitet Kongresowy, 
w przypadku kongresu nadzwyczajnego. 

 
5. Uchwały Komitetu Kongresowego zostają podane do wiadomości ogółowi 

wiernych w czasie trwania Kongresu oraz w Biuletynie Kongresowym, który 
zostanie rozesłany do polskich zborów, grup i wyznawców w diasporze 
znajdujących się w Australii. 



 
Rozdział drugi 

 
Komitet Kongresowy 

 
Art. 12 

 
 

1. W skład Komitetu Kongresowego wchodzą: 
 

a. członkowie Małego Komitetu Kongresowego; 
b. emerytowani duchowni polskich zborów istniejących na kontynencie 

australijskim; 
c. przedstawiciele następujących instytucji Polonii: 

 
i. Wydawnictwo Szkoły Sobotniej, 

                         ii.   „Wydawnictwo „Wiadomości Polonii Adwentystycznej” 
                        iii.   Korespondencyjna Szkoła Biblijna 
                        iv.   Sekretariat Rzecznika Prasowego 
                         v.   Lokalne komitety d/s audycji radiowych i telewizyjnych 
                        vi.   Komitet d/s ewangelizacji internetowej    
                        Każdą instytucję reprezentuje w Komitecie Kongresowym jeden               
przedstawiciel. 
 

d. delegaci polskich zborów, grup i wyznawców w diasporze. 
 

2. Zbór wybiera delegatów w proporcji jeden delegat na każdą rozpoczynającą 
się pięćdziesiątkę ochrzczonych członków. 

3. Delegaci z grup i diaspory powoływani są przez Zarząd Polonii. 
4. Zatwierdzenie listy osób wchodzących w skład Komitetu Kongresowego 

dokonuje Zarząd na cztery tygodnie przed rozpoczęciem Kongresu. 
5. Komitet Kongresowy obraduje w czasie trwania Kongresu. 
6. Posiedzenia Komitetu Kongresowego są zwoływane według planu 

opracowanego przez Zarząd Polonii. 
7. Podczas posiedzeń Komitetu Kongresowego, przedstawiciele instytucji 

Polonii składają sprawozdanie z działalności realizowanej między 
Kongresami. 

8. Po omówieniu i przyjęciu sprawozdań, Komitet Kongresowy udziela 
absolutorium ustępującemu Zarządowi Polonii oraz instytucjom Polonii. 

9. Komitet Kongresowy dokonuje wyboru wszystkich urzędników działających 
w strukturach Polonii adwentystycznej z grona polskich wyznawców Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego przebywających na stale w Australii. 

10. W zależności od potrzeb Polonii, Komitet Kongresowy może powołać do 
istnienia dodatkowe instytucje, stałe lub czasowe, oraz rozwiązywać ich 
działalność. 

11. Komitet Kongresowy opracowuje uchwały kongresowe, w tym wybiera 
miejsce, czas i osobę odpowiedzialną za organizację następnego Kongresu. 

12. Komitet Kongresowy jest organem mającym prawo do nowelizacji niniejszego 
Statutu. 



13. Wszystkie decyzje Komitetu Kongresowego są podejmowane większością 
głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym. 

14. W przypadku uzyskania równej ilości głosów w czasie głosowania decydujący 
głos należy do Przewodniczącego Polonii. 

 
Rozdział  trzeci 

 
Mały Komitet Kongresowy 

 
Art. 13 

 
1. W skład Małego Komitetu Kongresowego wchodzą: 

 
a. członkowie Zarządu Polonii, 
b. czynni duchowni, 
c. pierwsi Starsi Zboru, 
d. kierownicy lub przedstawiciele instytucji Polonii. 

 
2. Mały Komitet Kongresowy jest organem wykonawczym działającym 

pomiędzy Kongresami Polonii. Ma on prawo wydawać rozporządzenia 
służące realizacji uchwał kongresowych i celów statutowych, a w 
szczególności zatwierdza program najbliższego Kongresu proponowany prze 
Zarząd Polonii. 

3. Posiada prawo zwoływania Kongresu nadzwyczajnego. 
4. Posiada prawo zwołania Komitetu Kongresowego. 
5. Przedstawia Zarządowi Polonii projekt agendy dla Komitetu Kongresowego. 
6. Decyzje Małego Komitetu są podejmowane większością głosów w głosowaniu 

jawnym lub tajnym. 
7. W przypadku równego podziału zdań członków Małego Komitetu 

Kongresowego podczas głosowania, decydujący głos należy do 
Przewodniczącego Polonii. 

 
Rozdział  czwarty 

 
Zarząd Polonii 

 
Art. 14 

 
1. W skład Zarządu Polonii wchodzą: 

 
a. Przewodniczący Polonii 
b. Zastępca Przewodniczącego 
c. Sekretarz 
d. Skarbnik 

 
2. Sekretarz Polonii sporządza sprawozdanie z posiedzeń organów 

ustawodawczych i wykonawczych Polonii; opracowuje i przechowuje 
sprawozdania z tych posiedzeń oraz przekazuje informacje o decyzjach i 
uchwałach zborom, grupom, członkom diaspory. Zawiadamia członków 
poszczególnych Komitetów Polonii o terminach i agendzie posiedzeń. 



3. Obowiązkiem Skarbnika Polonii jest sprawowanie nadzoru nad mieniem 
materialnym Polonii i kierowanie jej sprawami finansowymi. 

4. Zarząd Polonii, jako organ wykonawczy, działający w okresie między 
Kongresami, odpowiada za właściwą i terminową realizację uchwał i celów 
statutowych Polonii, podjętych na ostatnim Kongresie. 

5. Zarząd Polonii jest głównym organem odpowiedzialnym za mienie ruchome 
Polonii. 

6. Zarząd Polonii przygotowuje agendę i zwołuje posiedzenia Małego Komitetu 
Kongresowego oraz powiadamia jego członków o terminie i miejscu 
posiedzenia, z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem. 

7. Zarząd Polonii może zapraszać na swoje posiedzenia współwyznawców lub 
inne osoby zainteresowane działalnością Polonii. 

8. Zarząd Polonii jest odpowiedzialny za dostarczenie zborom, grupom i 
członkom diaspory programu zbliżającego się Kongresu najpóźniej na cztery 
tygodnie przed jego rozpoczęciem. 

9. Zarząd Polonii rozsyła agendę posiedzenia Komitetu Kongresowego jego 
członkom wraz ze sprawozdaniem swojej działalności, co najmniej na dwa 
tygodnie przed jego posiedzeniem. 

10. Decyzje Zarządu są podejmowane większością głosów w głosowaniu jawnym 
lub tajnym. 

11. W przypadku równego podziału zdań członków Zarządu Polonii podczas 
głosowania decydujący głos należy do Przewodniczącego Polonii. 

 
Rozdział  piąty 

 
Przewodniczący Polonii 

 
Art. 15 

 
1. Przewodniczącym Polonii jest duchowny, który posiada upoważnienia do 

sprawowania czynności pastora i jest zatrudniony przez jeden z organów 
South Pacific Division, który został wybrany przez Komitet Kongresowy. 

2. Przewodniczy on z urzędu: 
 

a. Kongresowi 
b. Komitetowi Kongresowemu 
c. Małemu Komitetowi Kongresowemu 
d. Zarządowi Polonii 

 
3. okresie między Kongresami jest on odpowiedzialny za realizację uchwał 

kongresowych. 
4. Jego działania nie mogą stać w sprzeczności z prawem ogólnoświatowego 

Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 
5. W przypadku długotrwałej choroby lub śmierci, obowiązki Przewodniczącego 

przejmuje jego zastępca – jeśli jest duchownym, albo inny duchowny 
wyznaczony na ten urząd przez Zarząd do czasu zebrania Małego Komitetu 
Kongresowego, który może powołać nowego Przewodniczącego. 

 
 



Dział trzeci 
 

Instytucje Polonii 
 

Art. 16 
 
1. Wydawnictwo Szkoły Sobotniej 
 
Wydawnictwo Szkoły Sobotniej koordynuje prace związane z publikacją i   
dostarczaniem lekcji Szkoły Sobotniej. 
 
2. Wydawnictwo „Wiadomośći Polonii Adwentystycznej 
 
Wydawnictwo „Wiadomości Polonii Adwentystycznej” publikuje czasopismo o takim 
samym tytule, będące organem prasowym Polonii w Australii. Czasopismo ukazuje 
się co kwartał i zawiera artykuły o tematyce teologicznej, duszpasterskiej, zdrowotnej 
i ewangelizacyjnej, a także informacje dotyczące wydarzeń z życia Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego w świecie, Polsce i Australii, a zwłaszcza z życia 
polskich zborów adwentystycznych w Australii. 
 
3. Korespondencyjna Szkoła Biblijna 
 
Biuro Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej koresponduje z zainteresowanymi osobami 
na tematy biblijne i społeczno-religijne. 
 
4. Lokalne komitety d/s/ audycji radiowych i telewizyjnych.  
 
Komitety d/s audycji radiowych i telewizyjnych przygotowują programy, których 
celem jest propagowanie zasad wiary adwentystów, oraz promocja ich działalności w 
życiu społecznym zgodnie z przepisami tego Statutu. 
 
5. Komitet d/s ewangelizacji internetowej  
 
Komitet d/s ewangelizacji przez Internet przygotowuje i opracowuje strony 
internetowe, które mają przybliżyć zasady wiary Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego oraz informować o jego działalności. 
 
6. Sekretariat Rzecznika Prasowego 
 
Rzecznik Prasowy Polonii Adwentystycznej reprezentuje środowisko polonijne w 
kontaktach z opinią publiczną. 
 

Dział czwarty 
 

Mienie i Finanse Polonii 
 

Art.17 
 

1. Polonia może nabywać i posiadać mienie ruchome, a także zarządzać nim, 
modernizować lub zbywać, przestrzegając przepisów państwowych i 
kościelnych. 



2. Może korzystać z nieruchomości i ruchomości należących do polskich zborów 
lub grup, ale tylko za zgodą ich właścicieli i stałych użytkowników. 

3. Główny nadzór nad mieniem Polonii sprawuje Zarząd Polonii. 
4. Skarbnik Polonii prowadzi księgi inwentaryzacyjne i księgowość, a także 

przygotowuje i czuwa nad realizacją budżetu Polonii. 
5. Polonia uzyskuje środki finansowe na realizację swoich celów poprzez 

zbiórkę darów w czasie trwania Kongresów oraz inne składki, dary i ofiary 
wyznawców Polonii. Tworzą one: 

 
a. Fundusz Kongresowy 
b. Fundusze specjalne 

 
6. Polonia może prowadzić działalność gospodarczą, którą nadzoruje Zarząd a 

także zwracać się do członków Polonii, miejscowych władz Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego oraz instytucji i organizacji państwowych o 
dotacje. 

7. Wszystkie dokumenty bankowe, rachunki, kwity, poświadczenia i 
zobowiązania są przechowywane według przepisów obowiązujących w 
kościele i podlegają kontroli audytora na życzenie South Pacific Division lub 
Australian Union Conference. 

 
Dział  piąty 

 
Przepisy końcowe 

 
Art. 18 

 
1. Rozwiązanie Polonii wymaga uchwały Komitetu Kongresowego podjętej 

większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 delegatów 
uprawnionych do głosowania. 

2. Sprawy dotyczące Polonii, które nie zostały uregulowane w niniejszym 
Statucie należy rozstrzygnąć w myśl przepisów ogólnoświatowego prawa 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz obowiązującego w Australii 
ustawodawstwa państwowego, przy czym wykładni prawa kościelnego 
dokonuje Wydział Południowego Pacyfiku Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego. 

3. Statut Polonii Adwentystycznej w Australii został sformułowany przez XV 
Kongres Polonii w dniu 25 grudnia 2003 r., a następnie znowelizowany w 
latach 2003-2008 z upoważnienia XV i XVI Kongresu Polonii i został 
uchwalony w roku 2008 przez XVII Kongres Polonii. 

 
Sekretarz Polonii                                                                   Przewodniczący Polonii 
 
/-/ Andrzej Grochocki                                                           /-/ pastor Jan Jankiewicz/ 
 
 
 
Adelaide, 18 listopada 2008 
 
 


