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Przyczyny rezygnacji z urzędu biskupa diecezjalnego 

 
S t r e s z c z e n i e 

 
Urząd kościelny jest to ustanowione na stałe zadanie z postanowienia czy to Bożego, czy 

kościelnego dla realizacji celu duchowego. Zgodnie z kan. 184 § 1 Kodeksu Prawa 
Kanonicznego z 1983 r., urząd kościelny traci się po upływie wyznaczonego czasu, po osią-
gnięciu określonego prawem wieku, na skutek rezygnacji, przeniesienia, usunięcia oraz 
pozbawienia. Każdy, kto jest poczytalny, może dla słusznej przyczyny zrzec się urzędu 
kościelnego. Biskup diecezjalny, który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jest 
proszony o złożenie na ręce papieża rezygnacji z zajmowanego urzędu. Usilnie prosi się 
biskupa diecezjalnego, który z powodu choroby lub innej poważnej przyczyny nie może w 
sposób właściwy wypełniać swojego urzędu, by przedłożył rezygnację z urzędu (kan. 401). 
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Reasons for Resignation from the Office of the Diocesan Bishop 
 

S u m m a r y 
 
An ecclesiastical office is any function constituted in a stable manner by divine or 

ecclesiastical law to be exercised for a spiritual purpose. According to can. 184 § 1 of the 
1983 Code of Canon Law, the ecclesiastical office is lost by the lapse of a predetermined 
time, by reaching the age determined by the law, by resignation, by transfer, by removal and 
by privation. Any person of sound mind can resign an ecclesiastical office for a just cause. A 
diocesan bishop who has completed his seventy-fifth year of age is requested to present his 
resignation from office to the Supreme Pontiff. A diocesan bishop is earnestly requested to 
present his resignation from office when he has become less able to fulfill his office due to ill 
health or another serious reason (can. 401).   
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