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WYMOGI PROWIZJI NA URZĄD PROBOSZCZA  

W OBOWIĄZUJĄCYM POLSKIM USTAWODAWSTWIE SYNODALNYM 

 

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

 

Przy dokonywaniu prowizji na urząd proboszcza należy zachować przepisy powszechnego 

prawa kanonicznego i partykularnego. Ustawodawca kodeksowy w kan. 521 § 2-3; 522; 527  

§ 2-3; 538 § 1 odsyła do regulacji obowiązujących w Kościołach partykularnych.  

W polskim ustawodawstwie synodalnym doprecyzowano wymogi dotyczące aktu 

administracyjnego związanego z powierzeniem urzędu proboszcza. Dotyczą one władzy 

kościelnej, kandydata na proboszcza, powierzanego urzędu oraz formy, jaką należy zachować 

przy tym akcie. W większości uchwał synodalnych dokonano powielenia lub parafrazy 

przepisów prawa powszechnego. W niektórych jednak zawarto innowacyjne dyspozycje 

dotyczące biskupa diecezjalnego czy wymogów stawianych kandydatom na proboszczów.  

W większości jest to ukończenie przez tych kandydatów odpowiedniej formacji i zdanie 

„egzaminu proboszczowskiego”. 

Do ważności prowizji konieczny jest wakans powierzanego urzędu. W ustawodawstwie 

synodalnym również określono przyczyny utraty urzędu. Ponadto wśród przyczyn w szerokim 

zakresie uregulowano złożenie rezygnacji przez proboszczów, którzy osiągnęli odpowiedni 

wiek. Jedynie kilka synodów wskazało na zachowanie formy pisemnej przy powierzeniu 

urzędu proboszcza. 
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REQUIREMENTS FOR THE OFFICE OF PASTOR 

IN CONTEMPORARY LAW OF POLISH SYNODS 

 

S u m m a r y 

 

In the provision of the office of the pastor norms of universal law and particular law must 

be observed. The legislator in can. 521 § 2-3; 522; 527 § 2-3; 538 § 1 refers to regulations 

being in force in particular Churches. 

In the law of Polish synods were clarified requirements for administrative acts of the 

provision of the office of the pastor. There are pertain to ecclesiastical authority, candidates 

for the post of pastor, the entrusting of the office and the formalities of these acts. Universal 

law was manifolded or paraphrased in the most of regulations of synods. However, innovative 

directives about the diocesan bishop or requirements for candidates for the office of the pastor 

are set in some of them. Typically it is finishing by these candidates a special formation and 

passing “the examination for pastors”. 

For validity of the provision it is necessary for the office to be vacant. Reasons of loss of 

office also are defined in the law of synods. Moreover, among causes in broad range 

submitting resignation by pastors who have completed appropriate age is regulated. Only  

a few synods writing form of entrusting of the office of the pastor is emphasized. 
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