
STATUT RADY KAPŁAŃSKIEJ 

1. Rada Kapłańska (dalej: Rada), stanowiąca – w myśl kan. 495 § 1 KPK – reprezentację prezbiterium diecezjalnego, jest 
organem wspierającym Biskupa Płockiego w kierowaniu Diecezją, zgodnie z przepisami prawa. 

2. Do Rady Kapłańskiej wchodzą kapłani z wyboru, z urzędu oraz z nominacji Biskupa. W sumie Rada może liczyć do 28 
członków. 

3. Połowa członków Rady Kapłańskiej pochodzi z wyboru dokonanego przez kapłanów, zgodnie z przepisami statutu. 

4. Prawo wyboru do Rady Kapłańskiej, zarówno czynne, jak i bierne, mają: wszyscy kapłani diecezjalni inkardynowani 
do Diecezji Płockiej, kapłani diecezjalni nieinkardynowani do Diecezji oraz kapłani instytutów zakonnych lub stowarzyszeń 
życia apostolskiego, którzy przebywając na terenie Diecezji, wykonują w Diecezji jakiś obowiązek dla jej dobra. 

5. Wybory do Rady Kapłańskiej, zarządzone przez Biskupa Płockiego, odbywają się w oznaczonym dniu w następujących 
okręgach wyborczych: 

a. okręg personalny, do którego wchodzą księża pracujący w: Kurii Diecezjalnej, Sądzie Biskupim, Seminarium 
Duchownym; księża emeryci – profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego, mieszkający w tymże Seminarium 
i księża emeryci mieszkający w Domu Księży Emerytów; księża pracujący w pozostałych instytucjach centralnych, 
księża studenci); 

b. sześć okręgów terytorialnych.  

6. Księża emeryci, niemieszkający w Domu Księży Emerytów, należą do okręgów terytorialnych według miejsca 
zamieszkania. 

7. Księża z okręgów personalnych wybierają spośród siebie po dwóch członków. 

8. Księża z okręgów terytorialnych wybierają z każdego okręgu po jednym proboszczu i jednym wikariuszu. 

9. Wyborom w poszczególnych okręgach przewodniczą: w okręgu personalnym delegat Biskupa Płockiego, w okręgach 
terytorialnych dziekani delegowani przez Biskupa Płockiego. Przewodniczący powołuje do pomocy sekretarza oraz dwóch 
skrutatorów. 

10. Do przystąpienia do głosowania wymaga się obecności większości tych, którzy należą do danego okręgu. W przypadku 
braku quorum delegat biskupa po upływie 10 minut zwołuje kolejne zebranie, które ma prawo dokonać wyboru. 

11. Wybory odbywają się drogą tajnego głosowania. Każdy z wyborców wpisuje na kartkę urzędową nazwiska i imiona 
dwóch kandydatów. 

12. Wątpliwe wskazanie osoby kandydata lub wpisanie na kartkę więcej niż dwóch nazwisk powoduje nieważność głosu. 

13. Głosują jedynie księża obecni na wyborach. 

14. Jeżeli liczba oddanych kartek przewyższa liczbę wyborców, głosowanie należy ponowić. 

15. Wyboru do Rady Kapłańskiej należy dokonać w drodze dwustopniowego głosowania. Po wyłonieniu w pierwszym 
głosowaniu pięciu kandydatów, którzy w danym okręgu wyborczym otrzymali największą liczbę głosów, należy 
przeprowadzić drugie głosowanie na wyłonionych kandydatów i za wybranych do Rady Kapłańskiej uznać tych dwóch 
kapłanów, którzy w drugim głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. W przypadku otrzymania, zarówno w pierw-
szym, jak i w drugim głosowaniu, równej liczby głosów przez kilku kandydatów, wybrany zostaje ten, kto jest starszy 
wiekiem. 

16. W przypadku niewyrażenia zgody na wybór przez wybranego, należy uzupełnić wybory. 

17. Wybrany do Rady Kapłańskiej wymaga zatwierdzenia Biskupa Płockiego. 

18. Z przeprowadzonych wyborów należy sporządzić protokół, który podpisują: przewodniczący, sekretarz i skrutatorzy. 
W ciągu 14 dni od dokonania wyborów przewodniczący doręcza protokół Biskupowi Płockiemu. 

19. W przypadku wątpliwości związanych z wyborami należy mieć na uwadze odnośne przepisy Kodeksu Prawa 
Kanonicznego. 

20. Do Rady Kapłańskiej wchodzą z urzędu: biskupi pomocniczy, wikariusze generalni, wikariusze biskupi, wikariusz 
sądowy, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej, rektor Wyższego Seminarium Duchownego. 

21. Pozostałych członków do Rady Kapłańskiej (do liczby ogólnej 28) mianuje Biskup Płocki. 

22. Kadencja Rady Kapłańskiej trwa 5 lat. Ustępujący członek Rady może być ponownie do niej wybrany lub mianowany. 

23. W wypadku śmierci członka Rady Kapłańskiej, jego rezygnacji przyjętej przez Biskupa Płockiego lub niemożliwości 
wykonywania funkcji w Radzie z przyczyn przewidzianych prawem (zob. KPK, kan. 1331 § 1, n. 3; kan. 1332 § 1, n. 3; 
kan. 1336 § 1, n. 2), nowego członka Rady Kapłańskiej mianuje Biskup Płocki. 

24. Zwoływanie Rady Kapłańskiej na posiedzenia — przynajmniej dwa razy w roku — należy do Biskupa Płockiego; 
do niego należy również przewodniczenie posiedzeniom oraz określenie spraw, które mają być rozpatrywane, a  także 
dopuszczenie spraw, zgłoszonych przez członków Rady. 

25. Rada Kapłańska posiada jedynie głos doradczy. Biskup Płocki powinien wysłuchać jej zdania w ważniejszych 
sprawach, potrzebuje zaś jej zgody tylko w wypadkach wyraźnie w prawie określonych (KPK, kan. 500 § 2). Prawo 
powszechne określa, że Biskup powinien wysłuchać głosu Rady Kapłańskiej:  

a. w wypadku erygowania lub zniesienia parafii, czy dokonywania w niej ważniejszych zmian (por. KPK, kan. 515 § 2); 
b. przy udzielaniu zezwolenia na budowę kościoła (por. KPK, kan. 1215 § 2).  

W świetle Instrukcji o zarządzaniu kościelnymi dobrami doczesnymi Diecezji Płockiej (nr 23) Biskup Płocki powinien 
również wysłuchać zdania Rady Kapłańskiej, zanim podejmie decyzję o nałożeniu na publiczne osoby prawne, podległe jego 
władzy, podatku w celu pokrycia potrzeb diecezjalnych. 



26. Ponadto Rada Kapłańska: 
a. służy Biskupowi Płockiemu radą w sprawach duszpasterskich i administracyjnych;  
b. przedstawia Biskupowi problemy, nurtujące Kościół Płocki;  
c. wypowiada się w kwestiach, zleconych jej przez Biskupa. 

27. Rada Kapłańska wypowiada się bezwzględną większością głosów w tajnym głosowaniu. Głosowanie jest ważne, jeśli 
bierze w nim udział większość członków Rady. 

28. Biskup Płocki powołuje spośród członków Rady Kapłańskiej jej Sekretariat, w skład którego wchodzi sekretarz 
i dwóch członków. 

29. Sekretariat Rady Kapłańskiej przyjmuje i porządkuje wnioski, nadesłane przez członków Rady lub innych kapłanów 
i przedkłada je Biskupowi Płockiemu najpóźniej na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady. Do Sekretariatu należy również 
sporządzanie i przechowywanie protokołów z posiedzeń Rady, prowadzenie listy obecności, troska o archiwum Rady itp. 

30. Spośród członków Rady Kapłańskiej Biskup Płocki mianuje niektórych kapłanów (w liczbie od 6 do 12), którzy 
stanowią – przez okres pięciu lat – Kolegium Konsultorów, wypełniające zadania określone przez prawo. Po upływie 
pięciolecia wypełnia ono nadal swoje zadania, dopóki nie zostanie ukonstytuowane nowe Kolegium Konsultorów (KPK, 
kan. 502 § 1). 

31. Z chwilą wakansu stolicy biskupiej Rada Kapłańska przestaje istnieć, a jej funkcje są wypełniane przez Kolegium 
Konsultorów. W ciągu roku od objęcia Diecezji nowy Biskup Płocki powinien ustanowić Radę Kapłańską (KPK, kan. 501 § 2). 

 


