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Cel rozprawy stanowi analiza ustawodawstwa powszechnego i partykularnego w Polsce  

w przedmiocie prawa prezbiterów diecezjalnych do godziwego utrzymania. W dysertacji przyjęto 

tezę: Prawo do godziwego utrzymania jest zawarte w katalogu praw podstawowych należnych 

każdemu człowiekowi. Dlatego przysługuje ono również prezbiterom diecezjalnym, aby mogli 

właściwie wypełniać powołanie kapłańskie. Prawo to proklamował ustawodawca w kan. 281,  

a także unormował środki realizacji uprawnienia należnego prezbiterom diecezjalnym  

i zobowiązał ustawodawców partykularnych do jego doprecyzowania.  

W monografii poszukiwano odpowiedzi na pytania: jakie są podstawy prawa prezbiterów 

diecezjalnych do godziwego utrzymania; czy podstawy te mają charakter uprawniająco-

zobowiązujący; co należy rozumieć przez ‘godziwe utrzymanie’; jakie elementy składają się na 

prawo do godziwego utrzymania; w jaki sposób prawo to jest realizowane; czy środki realizacji 

tego prawa wskazane przez ustawodawcę są wystarczające do zabezpieczenia godziwego 

utrzymania prezbiterów diecezjalnych; w jaki sposób prawo do godziwego utrzymania jest 

realizowane w polskim ustawodawstwie partykularnym, tj. czy środki jego realizacji znajdują 

praktyczne zastosowanie w Kościele w Polsce; czy system godziwego utrzymania prezbiterów 

diecezjalnych w Polsce jest jednolity i wystarczający? 

Podjęta w monografii problematyka została zrealizowana w trzech rozdziałach, 

rozbudowanych na mniejsze jednostki tematyczne, poprzedzonych spisem treści, wykazem 

skrótów oraz wstępem.  

Rozdział I, stanowiący wprowadzenie w podejmowany temat, zawiera wyjaśnienie 

pojęć ‘prezbitera diecezjalnego’ i ‘godziwego utrzymania’, koniecznych do prowadzenia 

dalszej analizy. Po ich egzegezie ukazano teologiczne oraz prawne podstawy prawa do 

godziwego utrzymania prezbiterów. 

W rozdziale II podjęto problem godziwego utrzymania prezbiterów diecezjalnych 

według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Najpierw zostały wskazane podmioty 

zobligowane do troski o właściwą realizację uprawnienia prezbiterów, do których należą wierni 



chrześcijanie i biskup diecezjalny, a następnie eksplikowano prawa przysługujące prezbiterom, 

wynikające ze stosunku inkardynacji i czasowego pełnienia służby na rzecz innego Kościoła 

partykularnego. W dalszej części rozdziału eksplorowano następujące zagadnienia: wezwanie 

do prostoty życia, formy godziwego utrzymania prezbiterów (w tym: ofiary mszalne, iura stolae, 

wynagrodzenie za pełniony urząd lub podejmowane zadanie oraz instytucje na rzecz utrzymania  

i zabezpieczenia socjalnego duchownych), rozporządzenie własnym majątkiem spadkowym na 

wypadek śmierci. Zostały także wskazane podstawy prawne dla ochrony i obrony prawa do 

godziwego utrzymania. 

Przeprowadzona w rozdziale II analiza godziwego utrzymania prezbiterów diecezjalnych 

według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., pozwoliła podjąć w rozdziale III to samo 

zagadnienie według polskiego ustawodawstwa partykularnego. Struktura rozdziału odpowiada 

poprzedniemu, jednak w celu przedstawienia form godziwego utrzymania prezbiterów zostały 

uwzględnione: ofiary mszalne, iura stolae, ofiary kolędowe, ofiary wypominkowe, 

wynagrodzenie za pełniony urząd lub podejmowane zadanie, inne dochody, mieszkanie, 

wyżywienie oraz instytucje na rzecz utrzymania i zabezpieczenia socjalnego duchownych. 

 Zakończenie zawiera reasumpcję wyników analiz podjętych w poszczególnych 

rozdziałach oraz wnioski de lege lata i de lege ferenda. Rozprawę wieńczy aneks zawierający 

tłumaczenie na język polski Decretum de recursu super congruentia inter legem particularem et 

normam codicialem Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, wykaz bibliograficzny źródeł prawa 

i literatury oraz streszczenie rozprawy w języku angielskim. 

 

 


