
STATUT KAPITUŁY KOLEGIACKIEJ PUŁTUSKIEJ 

Prześwietna Kapituła Kolegiacka Pułtuska została erygowana w 1449 roku przez Biskupa Płockiego Pawła Giżyckiego, 
herbu Gozdawa, a zatwierdzona 30 kwietnia 1449 roku przez papieża Mikołaja V.  

 Zasady ogólne 

1. Kapituła Kolegiacka Pułtuska, nazywana dalej Kapitułą, jest kolegium kapłanów, której zadaniem jest sprawowanie 
bardziej uroczystych czynności liturgicznych w Bazylice Kolegiackiej Pułtuskiej pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej 
Maryi Panny (por. KPK, kan. 503).  

2. Kapituła kieruje się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, zarządzeniami Stolicy Apostolskiej, dyrektywami Syno-
du Plenarnego, postanowieniami Konferencji Episkopatu Polski, przepisami prawa diecezjalnego i postanowieniami 
niniejszego statutu.  

3. Kapituła posiada kościelną i cywilną osobowość prawną (KPK, kan. 114; art. 8 p. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego).  

 Wewnętrzna struktura Kapituły 

4. Kapituła składa się z czterech prałatów: prepozyta, archidiakona, dziekana i kustosza oraz z ośmiu kanoników.  

5. Kanonicy honorowi nie należą do grona Kapituły. 

6. Prawo nadawania prałatur i kanonikatów przysługuje Biskupowi Płockiemu, po wysłuchaniu zdania Kapituły (por. 
KPK, kan. 509 § 1). Biskup Płocki nadaje kanonię kapłanom, odznaczającym się nauką, prawością życia i chwalebnie 
wypełniającym posługę kapłańską (KPK, kan. 509 § 2).  

7. W Kapitule istnieją następujące godności: prepozyta, archidiakona, dziekana, kustosza, penitencjarza i sekretarza. 
Godności prałatów: archidiakona, dziekana i kustosza są honorowe, jednak dla podtrzymania wielowiekowej tradycji 
Kapituły, pozostają zachowane. 

8. Na czele Kapituły jako przewodniczący stoi prepozyt, wybierany przez Kapitułę (por. KPK, kan. 507 § 1).  

9. Prepozyta wybranego przez Kapitułę zatwierdza Biskup Płocki (por. KPK, kan. 509 § 1). Prepozytowi przysługuje tytuł 
infułata.  

10. Do obowiązków Prepozyta należy:  
a. reprezentowanie Kapituły na zewnątrz;  
b. troska o właściwe funkcjonowanie Kapituły;  
c. zwoływanie sesji kapitulnych;  
d. przewodniczenie obradom kapitulnym;  
e. instalacja nowo mianowanych członków Kapituły.  

11. W przypadku nieobecności Prepozyta lub niemożliwości przewodniczenia jego obowiązki przejmuje najstarszy 
członek Kapituły, według precedencji.  

12. Na Penitencjarza Biskup Płocki powołuje jednego z kanoników gremialnych (por. KPK, kan. 508 § 1).  

13. Do obowiązków Penitencjarza należy słuchanie spowiedzi w Bazylice Kolegiackiej w wyznaczonych dniach 
i godzinach.  

14. Kanonik Penitencjarz ma władzę zwyczajną, której nie może delegować innym, rozgrzeszania w zakresie sakramen-
talnym od cenzur wiążących mocą samego prawa, ale niezdeklarowanych i niezastrzeżonych Stolicy Apostolskiej. Na terenie 
Diecezji może rozgrzeszać także obcych, a diecezjan również poza Diecezją (por. KPK, kan. 508 § 1).  

15. Spośród swojego gremium Kapituła wybiera Sekretarza.  

16. Do obowiązków Sekretarza należy:  
a. protokołowanie przebiegu sesji kapitulnych;  
b. troska o przechowywanie akt Kapituły, które nie zostały jeszcze przekazane do Archiwum Diecezjalnego;  
c. prowadzenie korespondencji kapitulnej. 

17. Przejście z jednej prałatury kapitulnej na wyższą wymaga pisemnego potwierdzenia Biskupa Płockiego. Podobnie jest 
z przejściem kanonika do godności prałata Kapituły.  

Instalacja 

18. Nowo mianowany członek Kapituły obowiązany jest objąć w posiadanie kanonię lub prałaturę w ciągu dwóch miesię-
cy od daty wystawienia pisma nominacyjnego.  

19. Ceremonia instalacji odbywa się w Bazylice Kolegiackiej w obecności prepozyta i przynajmniej dwóch członków 
Kapituły, występujących w stroju chórowym. Instalowany kanonik, ubrany w strój chórowy, u stopni ołtarza składa 
wyznanie wiary, po czym zajmuje miejsce w stalli wypowiadając słowa: Protestor de pacifica possesione huius stalli. 
Następnie wraz z towarzyszącymi mu członkami Kapituły, przy ołtarzu, odmawia Te Deum. 

Prawa i obowiązki członków Kapituły 

20. Zachęca się członków Kapituły do uczestniczenia w uroczystej liturgii sprawowanej w Bazylice Kolegiackiej przez 
Biskupa Płockiego, po uprzednim zawiadomieniu przez prepozyta.  



21. Członków Kapituły zachęca się również do uczestniczenia w uroczystych nabożeństwach odprawianych w Bazylice 
Katedralnej Płockiej oraz w uroczystych celebrach na terenie Diecezji, sprawowanych przez Biskupa Płockiego, 
po uprzednim zawiadomieniu przez prepozyta.  

22. Kapituła Kolegiacka Pułtuska w precedencji zajmuje miejsce po Kapitule Katedralnej Płockiej. Prałaci posiadają 
pierwszeństwo przed kanonikami, kanonicy gremialni wyprzedzają w precedencji kanoników honorowych.  

23. Precedencja wśród prałatów jest następująca: prepozyt, archidiakon, dziekan i kustosz. O precedencji kanoników 
decyduje data nominacji.  

24. Prałaci i kanonicy posiadają prawo do miejsca w stalli, przy czym obowiązuje następująca kolejność: po stronie 
prawej, patrząc w stronę wielkiego ołtarza – prepozyt, dziekan, kanonicy: pierwszy, trzeci, piąty i siódmy; po stronie lewej –
 archidiakon, kustosz, kanonicy: drugi, czwarty, szósty i ósmy.  

25. Kanonicy honorowi mogą zajmować wolne miejsca w stallach za kanonikami gremialnymi.  

26. Członkowie Kapituły, a także kanonicy honorowi, mają prawo do stroju kapitulnego.  

Sesje Kapituły 

27. W najbliższą niedzielę po święcie św. Mateusza Apostoła, patrona parafii Bazyliki Kolegiackiej Pułtuskiej, Kapituła 
odbywa swoją doroczną sesję zwyczajną.  

28. Miejscem zwyczajnej sesji Kapituły jest Bazylika Kolegiacka Pułtuska.  

29. Sesje nadzwyczajne Kapituły odbywają się:  
a. na polecenie Biskupa Płockiego;  
b. jeśli zdaniem prepozyta zachodzi taka potrzeba;  
c. na wniosek przynajmniej połowy członków kolegium kapitulnego.  

30. Sesje nadzwyczajne odbywają się w miejscu wyznaczonym przez prepozyta.  

31. Podczas posiedzeń uchwały podejmuje Kapituła kolegialnie, zachowując następujące zasady:  

a. gdy chodzi o wybory, to prawnie zostaje wybrany ten, kto przy obecności większości uprawnionych do głosowania 
uzyskał bezwzględną większość głosów. Po dwóch bezskutecznych głosowaniach należy głosować na dwóch kandydatów, 
którzy otrzymali najwięcej głosów, a jeśli takich jest więcej, na dwóch najstarszych wiekiem W trzecim głosowaniu, jeśli 
obydwaj kandydaci otrzymali jednakową liczbę głosów, za wybranego należy uważać tego, który jest starszy wiekiem (por. 
KPK, kan. 119, 2˚);  

b. gdy chodzi o inne sprawy, to wiążąca uchwała zapada przy obecności większości uprawnionych do głosowania 
bezwzględną większością głosów. Jeżeli jednak po dwóch głosowaniach liczba głosów jest równa, przewodniczący może 
rozstrzygnąć sprawę swoim głosem (por. KPK, kan. 119, 2°);  

c. gdy sprawa dotyczy wszystkich jako jednostek, musi być zaaprobowana przez wszystkich (por. KPK, kan. 119; 30).  

32. Głosowanie dotyczące wyborów oraz innych spraw personalnych odbywa się tajnie, dotyczące zaś innych spraw może 
odbywać się w sposób jawny, przy czym na głosowanie jawne muszą się zgodzić wszyscy obecni na sesji.  

33. Podczas głosowania wybiera się dwóch skrutatorów. Ich zadaniem jest: zebranie głosów; sprawdzenie, czy liczba 
oddanych głosów odpowiada liczbie głosujących; policzenie głosów i ogłoszenie wyników.  

34. Protokół z sesji kapitulnej, po przyjęciu go przez Kapitułę, podpisują prepozyt i sekretarz.  

35.Wszyscy członkowie Kapituły obowiązani są do zachowania sekretu co do spraw omawianych podczas sesji 
kapitulnych, jak i wyników głosowania.  

 Strój kanonicki 

36. Członkowie Kapituły podczas czynności chórowych używają stroju, na który składają się: czarna sutanna 
z fioletowymi obszywkami i fioletowymi guzikami, pas fioletowy, biret z fioletowym pomponem, rokieta, czarny mantolet 
z fioletowym obszyciem, pierścień i dystynktorium kanonickie w formie krzyża greckiego. Na awersie krzyża jest postać św. 
Mateusza Apostoła, a na rewersie – wizerunek Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.  

37. Kanonicy honorowi używają stroju chórowego jak kanonicy gremialni.  

 Pogrzeb członków Kapituły 

38. Pogrzeb członków Kapituły odbywa się zgodnie z prawem i miejscowymi zwyczajami.  

39. Członkowie Kapituły powinni uczestniczyć w pogrzebach jej prałatów i kanoników.  

40. Każdy z członków Kapituły obowiązany jest odprawić jedną Mszę Świętą za zmarłego prałata lub kanonika (oprócz 
Mszy Świętej, wymaganej przez prawo diecezjalne). 

41. W listopadzie, w ustalonym dniu, w Bazylice Kolegiackie Pułtuskiej członkowie Kapituły koncelebrują Mszę Świętą 
w intencji zmarłych księży prałatów i kanoników.  

Postanowienia końcowe 

42. Niniejszych statutów nie wolno zmieniać bez zgody Biskupa Płockiego (por. KPK, kan. 505).  

43. Wątpliwości, dotyczące interpretacji niniejszych statutów, rozstrzyga Biskup Płocki.  

44. Postanowienia niniejszych statutów nie znoszą dotychczasowych zwyczajów kapitulnych, jeśli nie są one z nim 
sprzeczne. 

 


