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1. ADMINISTRACJA I ORGANIZACJA 

1.1 DANE ZBORU  

Zbór Stanowczych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej 
ul. Malinczanów 4a 
43-460 Wisła 
PL NIP 548-21-74-817 
PL REGON 072287400 
NL NIP 8258.21.885 
 
Zbór pod tą nazwą wpisany został do  Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych w 1990 r. 
pod pozycją nr 47. 
https://www.gov.pl/web/mswia/rejestr-kosciolow-i-innych-zwiazkow-wyznaniowych  
 

1.2 STRUKTURA  

Organami statutowymi zboru są: 
1. Ogólne Zgromadzenie Członków – najwyższy organ Zboru. Zwoływane jest przynajmniej raz w 

roku, podejmuje strategiczne uchwały, zatwierdza sprawozdania finansowe Zboru i dokonuje 
wyboru Rady Starszych. 

2. Rada Starszych – prowadzi sprawy bieżące Zboru. Jej członkowie reprezentują Zbór na 
zewnątrz zgodnie z ze Statutem 

3. Komisja Rewizyjna – organ  kontrolny Zboru, nadzorujący działalność szczególnie w sprawach 
finansowo-gospodarczych. 
 

Zbór wspólnie reprezentują na zewnątrz Przełożony i Sekretarz. 

Dokumenty wiążące Zbór pod względem finansowym podpisują łącznie Przełożony i Skarbnik. 

 

Rada starszych 

Funkcja Imię i nazwisko 

Przełożony Piotr Pilch 

Sekretarz Leszek Czyż 
Skarbnik Roman Szalbot 

Członek Jerzy Polok 
Członek Witold Czyż 

Członek Jan Kędzior 
Członek Jerzy Wrzecionko 

 

Komisja rewizyjna 

Funkcja Imię i nazwisko 

Członek Bronisław Bujok 
Członek Czesław Podżorski 
Członek Jarosław Wisełka 

Żadna z powyższych osób, pełniących funkcje statutowe w Zborze, nie pobiera wynagrodzenia za 
swoją pracę dla Zboru. 

https://www.gov.pl/web/mswia/rejestr-kosciolow-i-innych-zwiazkow-wyznaniowych
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1.3 LOKALIZACJE  

Siedziba Zboru znajduje się w Wiśle, w woj. śląskim. Oprócz tego istnieją dwie placówki w 
województwach dolnośląskim i lubuskim. 

Poza głównym nowym obiektem w Ustroniu, Zbór nadal posiada poprzedni budynek w Wiśle-Malince 
na ok. 210 osób oraz nieruchomość w Kowalach k/Wrocławia, gdzie planowana jest budowa sali 
zgromadzeń na ok. 50 osób na potrzeby lokalnych członków. 

 

2. MISJA ZBORU 

Misją i głównym celem Zboru jest głoszenie Ewangelii na podstawie słów Jezusa, by czynić ludzi 
uczniami (Ew. Mt 28, 19-20 oraz Ew. Mk 16, 15-20). To właśnie Biblia jest autorytetem i fundamentem 
całej działalności naszego Zboru. 

 

Bardziej szczegółowo nasz cel można sformułować tak, iż zgodnie ze swoim chrześcijańskim 
fundamentem, mamy na celu szerzenie przesłania Nowego Testamentu i nauczanie tych, którzy 
decydują się żyć zgodnie z tym przesłaniem. Realizujemy nasz cel, pracując ciągle nad usprawnieniem 
sposobów szerzenia poselstwa oraz budując wiarę i społeczność na wszelkie możliwe sposoby. 

 

Zbór w żadnym ze swoich działań nie kieruje się chęcią zysku. Darowizny oraz inne przychody Zboru 
przeznaczane są w pełni na realizację celów wynikających bezpośrednio z naszej misji. 

 

https://bcc.no/en/beliefs-and-values/ 

https://activechristianity.org/about-us 

 

 

 

https://bcc.no/en/beliefs-and-values/
https://activechristianity.org/about-us
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3. NASZA WIARA 

 

3.1 PODSTAWA  

Zbór został założony jako 
chrześcijańska wspólnota wiary w 
Polsce w roku 1990, na tej samej 
zasadzie, co międzynarodowa 
wspólnota wiary Brunstad Christian 
Church (BCC), która powstała w 
Norwegii na początku XX wieku, jako 
owoc życia i pracy Johana Oscara 
Smitha (1871-1943). Tym 
fundamentem jest biblijne przesłanie 
Nowego Testamentu dotyczące 
osobistego życia chrześcijańskiego i 
chrześcijańskiego życia zborowego.  

 

3.2 BIBLIA -  SŁOWO BOŻE  

Wierzymy, że zarówno Stary, jak i Nowy Testament, które razem tworzą Biblię, zostały napisane przez 
ludzi natchnionych przez Ducha Świętego. To sprawia, że Biblia jest Słowem Bożym i fundamentem 
wiary, który określa nasze osobiste życie chrześcijańskie i nasze chrześcijańskie życie zborowe. Stary 
Testament Biblii opisuje historię ludzkości od czasu, gdy Bóg stworzył mężczyznę i kobietę oraz historię 
narodu izraelskiego w czasach przed Chrystusem. Nowy Testament Biblii opisuje życie Chrystusa Jezusa 
i pierwszego kościoła chrześcijańskiego.  

 

3.3 JEZUS CHRYSTUS  

Jezus Chrystus jest od wieczności Synem Bożym. Narodził się jako człowiek z dziewicy Marii. Został 
ukrzyżowany jako niewinny i umarł. Trzeciego dnia powstał z grobu, a następnie ukazywał się swoim 
uczniom przez czterdzieści dni, zanim wstąpił do nieba. Dziesięć dni później w Jerozolimie uczniowie 
otrzymali Ducha Świętego, którego obiecał im Jezus.  

 

 POJEDNANIE PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA 

Ponieważ Jezus Chrystus umarł jako sprawiedliwy człowiek za niesprawiedliwych ludzi, zostaliśmy 
pojednani z Bogiem.  Został ukrzyżowany i umarł za nas jako niewinny, więc każdy, kto żałuje swoich 
grzechów i wykroczeń, może otrzymać przebaczenie przez wiarę w Chrystusa Jezusa. 

 

JEZUS JAKO CZŁOWIEK 

Podczas swojego życia tutaj na ziemi, Jezus zawsze żył zgodnie z wolą swojego niebiańskiego Ojca. Jako 
że przyjął postać człowieka, musiał toczyć duchowy bój w mocy Ducha Świętego, by nie wykonywać 
własnej woli, ale być posłuszny woli Ojca niebieskiego.  
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UŚWIĘCENIE 

Dlatego Chrystus Jezus może pomóc tym, którzy chcą iść za Nim, aby żyć nowym życiem w mocy i 
przewodnictwie Ducha Świętego w zwycięstwie nad wszystkimi grzechami, których są świadomi. To 
nowe życie owocuje osobistym rozwojem duchowym - uświęceniem. W ten sposób każdy naśladowca 
Chrystusa staje się coraz większym błogosławieństwem dla swoich bliźnich.  

 

CIAŁO CHRYSTUSA, KOŚCIÓŁ 

Naśladowcy Chrystusa tworzą ciało, Kościół, którego głową jest Chrystus Jezus. Jak pisze Apostoł Paweł 
w Liście do Efezjan, Jezus Chrystus daje swojemu Kościołowi apostołów, proroków, ewangelistów, 
pasterzy i nauczycieli, aby wyposażyć świętych do służby, do budowania Kościoła. To ciało jest jedno 
dzięki Duchowi Świętemu, który został dany każdemu członkowi. Ponieważ każdy członek jest związany 
z Chrystusem Jezusem, każdy na swój sposób przyczynia się do budowania Kościoła. 

 

3.4 POSŁUGI W ZGROMADZENIU  

Pierwsi apostołowie rozróżniali posługę słowa i posługę stołów, innymi słowy: posługę duchową, 
duszpasterską i posługę praktyczną, pomocniczą. Wszystkie posługi w zgromadzeniu mają na celu 
przynoszenie korzyści i budowanie zgromadzenia. 

 

3.5 MISJA ZBORU  

Misją kościoła jest szerzenie przesłania Nowego Testamentu i nauczanie tych, którzy go wybrali, aby 
żyli zgodnie z tym przesłaniem.   

 

3.6 PROGNOZA NA PRZYSZŁOŚĆ  

Biblia mówi o nowych czasach dla tego 
świata i o wieczności. Dla tego świata 
Biblia mówi o tysiącletnim królestwie 
pokoju, w którym sam Chrystus Jezus 
będzie rządził ziemią z Jerozolimy. 
Wtedy sam Bóg będzie sądził 
wszystkich ludzi, według ich uczynków, 
po czym stworzy nowe niebo i nową 
ziemię, gdzie będzie mieszkać 
sprawiedliwość.  
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3.7 PROFIL  ZBORU  

Zgodnie z naszym biblijnym fundamentem, bycie chrześcijaninem to osobisty, dobrowolny wybór i 
przekonanie do życia jako naśladowca Chrystusa zgodnie ze Słowem Bożym, Biblią. Sposób, w jaki każda 
osoba interpretuje to w swoim życiu osobistym, w rodzinie i w społeczeństwie, jest również osobistym, 
dobrowolnym wyborem i odpowiedzialnością każdej osoby. 

 

Jest to również osobisty, dobrowolny wybór każdego, czy chce zjednoczyć się z fundamentem Zboru i 
być częścią jego wspólnoty.  

 

Istotą życia społecznego Zboru jest budowanie wiary. Centralne miejsce zajmują nabożeństwa. Ten 
rdzeń jest wspierany przez działania ujednolicające dla różnych grup docelowych. Życie wspólnoty 
charakteryzuje się zaangażowaniem i aktywnym wkładem jego członków.  

 

Zbór zakłada równość mężczyzny i kobiety, których Bóg stworzył z ich unikalnymi cechami i zadaniami. 
W rodzinie i w życiu zborowym mężczyzna i kobieta pracują razem, z wzajemnym szacunkiem.  
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Zbór chce zaoferować swoim członkom możliwość 
uczestniczenia i wnoszenia wkładu w życie 
społeczności zgodnie z ich zainteresowaniami, darami 
i talentami.  

 

Zbór stara się zapewnić swoim członkom - zwłaszcza 
dzieciom i młodzieży - pozytywne, stymulujące i 
bezpieczne środowisko.  

 

Zbór pragnie, aby każde dziecko mogło wspominać 
szczęśliwe i radosne dzieciństwo w społeczności, 
nawet jeśli później nie zdecyduje się na przynależność 
do Zboru. 

 

Dzieci są darem od Boga. Rodzice ponoszą główną 
odpowiedzialność za wychowanie i dobro swojego 
dziecka. Razem ze Zborem rodzice mogą poświęcić 
swoje dziecko Bożemu błogosławieństwu w modlitwie 
podczas nabożeństwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba, która zdecydowała się żyć jako 
naśladowca Chrystusa Jezusa, może zostać 
ochrzczona przez zanurzenie w wodzie.  
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Wieczerza Pańska (Komunia) jest 
spotkaniem refleksji, społeczności i 
wzmocnienia. Podczas uroczystości, chleb i 
wino dzielone są na pamiątkę Jezusa.  

 

 

 

 

 

 

Małżeństwo według Nowego Testamentu jest 
przymierzem -  związkiem mężczyzny i kobiety, którzy 
zdecydowali się dzielić resztę swojego życia razem w 
miłości i wierności. Para młoda może prosić o 
błogosławieństwo Boga i zgromadzenia dla swojego 
małżeństwa. Odbywa się to podczas uroczystego 
nabożeństwa, po urzędowym zalegalizowaniu 
małżeństwa. 

 

 

 

 

 

 

Kiedy członek Zboru umiera, wspólnota 
może zorganizować spotkanie, na którym 
członkowie Zboru dzielą się 
wspomnieniami z życia zmarłego, jako 
członka społeczności. Na prośbę rodziny 
Zbór może również zająć się organizacją 
pogrzebu.  
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4. HISTORIA ZBORU 

4.1 POCHODZENIE, KORZENIE  

Za początki Zboru uznaje się pierwszą dekadę XX w., gdy 9 luterańskich neopietystów,  
wykluczonych z ewangelickiej Społeczności Chrześcijańskiej w Cieszynie, zarejestrowało w 
1910 roku Związek Stanowczych Chrześcijan. W Wiśle Zbory ZSCh zarejestrowano w 1929 
roku. Stanowczy Chrześcijanie po II Wojnie Światowej dołączyli do Zjednoczonego Kościoła 
Ewangelicznego (ZKE). 

4.2 KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE  

W roku 1968 nastąpiło nawiązanie kontaktu z braćmi z Norwegii, co spowodowało, że wśród 
stanowczych chrześcijan z Malinki zaczęła się wyodrębniać grupa utożsamiająca się z tzw. 
braćmi norweskimi. 

4.3 REJESTRACJA ZSCH  

W 1988 roku zbór wystąpił ze ZKE, wiążąc się z Kościołem Chrześcijańskim Brunstad (BCC). 
Natomiast 31 lipca 1990 roku Zbór został wpisany do rejestru kościołów i związków 
wyznaniowych MSWiA. 

4.4 DANE DEMOGRAFICZNE  

Kościół liczy dzisiaj 335 członków w całej Polsce, składa się z dwóch placówek - w Ustroniu 
oraz w okolicach Wrocławia - i jest stosunkowo młodą społecznością; niemal połowa członków 
to osoby poniżej 25 lat. 
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5. ŚRODKI DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

5.1 NABOŻEŃSTWA W ZBORZE  

 

Głównym źródłem wzajemnego zbudowania 
wiary oraz głoszenia Ewangelii są nabożeństwa 
ogólne. Odbywają się one raz w tygodniu w 
niedzielę i zapraszani na nie są wszyscy chętni - 
zarówno członkowie Kościoła, jak i goście lub 
osoby zainteresowane. Nabożeństwa składają 
się z modlitw, pieśni oraz świadectw.  

 

5.2 NABOŻEŃSTWA DLA MŁODZIEŻY, SZKÓŁKI NIEDZIELNE  

Możliwość spotkań dla osób w wieku od 12 do 35 lat to 
dla nas istotna sprawa, dlatego Zbór organizuje 
cotygodniowe nabożeństwa dla młodzieży. Na 
nabożeństwach każdy ma możliwość słuchania 
zwiastowania Bożego Słowa, śpiewania budujących 
pieśni i składania świadectw. 

 

Cenną częścią naszego Zboru są dzieci, dla 
których w każdą niedzielę 
przygotowywane są szkółki niedzielne. Na 
szkółkach dzieci mogą poznać Biblię i 
posłuchać o jej znaczeniu dla naszego 
codziennego życia. Szkółki 
przygotowywane i przeprowadzane są 
przez wolontariuszy z Kościoła - rodziców, 
dziadków i młodzież. 

 

 

5.3  SPOTKANIA DLA DZIECI Z  INTERESUJĄCYMI AKTYWNOŚCIAMI  

 

 

Spotkania dla dzieci z ciekawymi zajęciami to 
również istotna dziedzina naszej działalności. 
Zależy nam na tym, by każda grupa wiekowa czas 
spędzony w Zborze uznawała za wartościowy, 
dlatego organizujemy aktywności - zarówno 
ruchowe, jak i inne – podczas których dzieci mają 
możliwość spędzić razem czas, robiąc to, co lubią 
- w przyjaznej atmosferze. 
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5.4 PROJEKTY WYMIANY MŁODZIEŻY  

Częścią naszej działalności chrześcijańskiej jest 
również organizacja wymian młodzieży. Mają 
one formę weekendowych wycieczek 
zagranicznych lub przyjęcia grupy młodzieży w 
Ustroniu. Fundamentalną częścią tych wydarzeń 
jest głoszenie Ewangelii oraz budujące rozmowy 
na temat Słowa Bożego oraz naszego życia. 
Młodzi ludzie mają też możliwość nawiązania 
nowych znajomości i wymiany doświadczeń z 
osobami z innych kultur. 

5.5 WIZYTY GOŚCI Z ZAGRANICY  

Kilka razy w roku zapraszamy gości zagranicznych, by móc 
wraz z nimi budować się w naszej wierze i słuchać 
zwiastowania Ewangelii. Tego typu spotkania nie mają 
charakteru regularnego, ale są ważną częścią naszego życia 
zborowego. Najczęściej spotkania te organizowane są w 
czasie weekendu i składają się z 2 lub 3 nabożeństw, 
budujących rozmów, wspólnych rozważań na temat Słowa 
Bożego i pieśni. 

 

5.6 ŚWIĘTA I  WYDARZENIA OKOLICZNOŚCIOWE  

Istotne dla nas jako chrześcijan i Polaków są święta, jak: Boże 
Narodzenie, Wielkanoc, Zielone Świątki oraz święta narodowe 
jak Święto Niepodległości lub Święto Konstytucji. 

 

Przy każdej z tych okazji organizujemy okolicznościowe 
nabożeństwo ku zbudowaniu dla całego Zboru.  

 

Przy wyjątkowych wydarzeniach okolicznościowych, jak na 
przykład wesele – Zbór błogosławi młodą parę, życząc im jak 
najlepiej. Celem tych spotkań jest zawsze głoszenie Ewangelii 
oraz zbudowanie wiary.  
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Od czasu do czasu organizowane są budujące spotkania dla seniorów, a zazwyczaj raz w roku odbywa 
się konferencja na północy kraju, by budować się 
wspólnie z małą grupką wiernych z okolic 
Gdańska.  

 Na koniec lata organizujemy zakończenie 
wakacji na wolnym powietrzu z nabożeństwem 
oraz atrakcjami dla dzieci. 

Uroczystość błogosławienia małych dzieci często 
odbywa się przy udziale braci z zagranicy, choć 
nie jest to regułą.  

5.7 KONFERENCJE,  WIZYTY, ZAPROSZENIA  

 

 

Utrzymujemy kontakty z przyjaciółmi z zagranicy, 
którzy mają ten sam cel w swoim życiu.  

Zapraszamy braci z Niemiec, Holandii, Norwegii, 
Węgier i wielu innych krajów, by móc wspólnie 
słuchać Słowa Bożego i wymieniać myśli i 
doświadczenia ku wspólnemu zbudowaniu 
naszej wspólnej wiary. 

 

 

5.8 WYMIANA MŁODZIEŻY  

 

Młodzież łatwo nawiązuje kontakty, a dzięki 
mediom społecznościowym granice przestały 
mieć większe znaczenie. Dlatego młodzi tym 
bardziej  zorientowani są na nawiązywanie 
międzynarodowych znajomości, odwiedzamy 
zatem zbory zagraniczne oraz przyjmujemy ich u 
nas.  

 

 

 

Gdy nas odwiedzają, organizujemy najczęściej 
aktywności kulturowo-krajoznawcze – stałym 
punktem programu jest zwiedzanie obozu 
koncentracyjnego oraz muzeum w Oświęcimiu. 
To zawsze wywiera wielkie wrażenie i wzmacnia 
motywację, by wieść osobiste życie 
chrześcijańskie i posiąść cnoty Chrystusowe, 
które są tak ogromnym kontrastem dla zła. 
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6. PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 

 

Ostatnio w czasie pandemii musieliśmy się dostosowywać do wielu ograniczeń. Dlatego z 
niecierpliwością oczekujemy unormowania się sytuacji społecznej. Mamy wielkie nadzieje oraz wiele 
planów na wykorzystanie niedawno otwartego obiektu zborowego.  

 

 

W czasie restrykcji organizujemy 
nabożeństwa transmitowane online. Już 
od długiego czasu nie możemy się 
zgromadzać, jak to mieliśmy w zwyczaju, a 
to dla nas bardzo cenne, dlatego tęsknimy 
za ponownym otwarciem takich 
możliwości.  

 

 

 

 

 

Mamy wielką ochotę, by zaprosić do Ustronia grupy młodzieży 
z Holandii oraz Niemiec, by mieć razem społeczność i 
zacieśniać więzi chrześcijańskie, czemu nie przeszkadzają 
różnice kulturowe. 

 

 

 

 

 

Sami również bardzo liczymy na 
możliwości spędzania wspólnie czasu w 
nowym obiekcie – przede wszystkim w 
celu zwiastowania Ewangelii, ale również 
po usłudze Słowem Bożym - w rozmowach 
na wolnym powietrzu i podczas gier i 
zabaw dla najmłodszych. 

 

 

 

 

Obecnie prowadzimy też prace nad nowym statutem i nową nazwą Zboru, które będą w jeszcze lepszy 
sposób odzwierciedlały naszą wiarę, misję i związane z nimi cele oraz naszą działalność. 
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7. FINANSE 

7.1 BUDŻET, FINANSOWANIE  

Głównym dochodem Zboru przez wiele lat były wyłącznie darowizny jego członków. W związku z 
potrzebą budowy obszerniejszej siedziby, Zbór powołał w 2013 r. spółkę, będącą w 100% własnością 
Zboru, dzięki której poziom przychodów zborowych się zwiększył, ale nadal nie był wystarczający, by 
uruchomić niezbędną inwestycję. W 2018 r. naprzeciw potrzebom Zboru wyszły holenderskie fundacje 
WEW oraz HMC, które umożliwiły przeprowadzenie kluczowej i największej inwestycji Zboru w całej 
historii jego istnienia. 

7.2 INWESTYCJE ZREALIZOWANE I PLANOWANE  

Na wiosnę 2021 roku oddano do użytku nowy obiekt zborowy, z obszerną i nowoczesną salą 
nabożeństw. Część przyległych pomieszczeń będzie sukcesywnie wykończana w kolejnych latach. 
Inwestycja trwała 2 lata, a jej koszty i zamykają się w kwocie 23,3 mln PLN brutto. 

Na lata 2021-2024 planowane są dalsze prace wewnątrz obiektu oraz przy zagospodarowaniu terenu 
wokół budynku. 

 

  

  

7.3 SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA  

Księgowość prowadzona jest przez Skarbnika, Romana Szalbota. 

Finanse zboru, począwszy od 2019 roku, kontrolowane są przez audytora finansowego RSM Poland, 
ul. Droga Dębińska 3b, 61-555 Poznań. 

Roczne raporty finansowe Zboru Stanowczych Chrześcijan można znaleźć na stronie zsch.org. Od 2019 
roku finanse Zboru są badane przez biegłego rewidenta finansowego. 
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8. PODSUMOWANIE 

8.1 PRZESŁANIE  

Misją Zboru Stanowczych Chrześcijan jest głoszenie ewangelii i nauczanie poprzez Boże Słowo. Przykład 
Jezusa jest dowodem na to, że każdy człowiek może wejść w proces uświęcenia i być szczęśliwy jeszcze 
tutaj na ziemi. Pragniemy by Zbór wzrastał w harmonii i dobrej atmosferze, dlatego organizujemy 
spotkania, które rozwijają dzieci i młodzież, zacieśniają więzy społeczności dorosłych i pielęgnują dobre 
relacje międzypokoleniowe. 

 

8.2 LITERATURA  

Wszystkich zainteresowanych naszą wiarą odsyłamy do strony 
aktywnechrzescijanstwo.pl, na której 
znajduje się wiele materiałów oraz 
praktycznych przykładów z życia wziętych. 
Można również nawiązać bezpośredni 
kontakt z nami, wysyłając e-mail na adres: 
kontakt@zsch.org. 

Możliwy jest także zakup literatury w 
różnych wersjach na stronie 
christianbookshop.org.  

  

 

 

 

 

8.3 KONTAKT, DOJAZD  

Nabożeństwa odbywają się w Ustroniu koło Cieszyna, pod adresem: 
 ul. Skoczowska 134, 43-450 Ustroń. 

https://goo.gl/maps/zjrqA2Fw2E9UtXUn7  

 

 

https://aktywnechrzescijanstwo.pl/
mailto:kontakt@zsch.org
https://christianbookshop.org/
https://goo.gl/maps/zjrqA2Fw2E9UtXUn7
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