
 

 

 

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ 

W DIECEZJI LEGNICKIEJ 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. W parafii, w tym co dotyczy spraw duszpasterskich i zarządzania 

dobrami materialnymi, proboszczowi służy pomocą – zgodnie z normą 

kan. 536-537 KPK – Parafialna Rada ds. Ekonomicznych (PRE) oraz 

Parafialna Rada Duszpasterska (PRD). Parafialna Rada Duszpasterska 

stanowi kolegialny organ doradczy wspierający proboszcza wyłącznie w 

trosce o duszpasterstwo w parafii i w animowaniu działalności 

duszpasterskiej (kan. 536 § 1 KPK).  

§ 2. Sprawami finansowymi i gospodarczymi wspólnoty parafialnej, 

zgodnie z kan. 537 KPK, zajmuje się PRE, której funkcjonowanie reguluje 

odrębny statut. PRD może jednak roztropnie wnioskować o skierowanie 

środków na określone cele duszpasterskie. 

§ 3. PRD jest miejscem odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świe-

ckich w zbawcze posłannictwo Kościoła. Członkowie PRD, działając pod 

kierownictwem proboszcza parafii, mają za zadanie przyczyniać się do 

ożywiania działalności pasterskiej poprzez wyrażanie swoich rozważnych 

opinii i sugestii ukierunkowanych na dobro duchowe wspólnoty 

parafialnej (por. KK 37; kan. 212 § 3 KPK; kan. 228 § 2 KPK).  

II. ZADANIA I KOMPETENCJE PRD 

§ 4. Głównym celem PRD jest świadczenie pomocy proboszczowi w 

organizacji życia duszpasterskiego w parafii. Cel ten jest realizowany 

przez następujące zadania:  
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A. Wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i w 

przeprowadzeniu trafnej diagnozy stanu religijno-moralnego 

różnych środowisk parafii; 

B. Budzenie wśród parafian zaufania do Kościoła i kształtowanie 

postaw apostolskich; 

C. Wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia 

liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłosierdzia;  

D. Wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących 

doskonalenia duszpasterstwa parafialnego; 

E. Udział w opracowaniu razem z proboszczem rocznego 

parafialnego planu duszpasterskiego w oparciu o ogólnopolski 

program duszpasterski Konferencji Episkopatu Polski i 

ewentualny program diecezjalny; 

F. Wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup 

duszpasterstwa specjalistycznego. 

§ 5. PRD nie wydaje opinii o nauczaniu Kościoła w dziedzinie wiary  

i moralności.  

§ 6. W zakres kompetencji PRD nie wchodzi personalna obsada 

duchowieństwa parafialnego oraz katechetów podejmujących pracę w 

szkołach. 

§ 7. PRD posiada jedynie głos doradczy i nie może w żaden sposób stać 

się instytucją podejmującą wiążące decyzje, proboszcz jednak winien 

wziąć pod uwagę formułowane przez nią wnioski i postulaty.  

III. SKŁAD PRD I SPOSÓB JEGO WYŁANIANIA 

§ 8. Członkiem PRD może być wierny pełnoletni, bierzmowany, mający 

stałe zamieszkanie na terenie parafii, wolny od kar kościelnych, 

odznaczający się roztropnością i cieszący się dobrą opinią wśród parafian. 

§ 9. W skład PRD wchodzą trzy grupy wiernych: członkowie z urzędu, 

mianowani przez proboszcza oraz wyłonieni w wyborach. Liczba 



 

 

 3 

członków z wyboru powinna stanowić nie mniej niż połowę członków 

PRD. 

 

§ 10. Z urzędu w skład PRD wchodzą:  

A. proboszcz jako jej przewodniczący (kan. 536 § 1 KPK); 

B. wikariusze pracujący w parafii;  

C. przedstawiciele wspólnot życia konsekrowanego, działających na 

terenie parafii; 

D. przedstawiciel zespołu katechetów; 

E. jeden lub dwóch reprezentantów ruchów i stowarzyszeń 

katolickich działających na terenie parafii. 

§ 11. Proboszcz mianuje kilku członków PRD, z zachowaniem § 9 

niniejszego statutu.  

§ 12. PRD powinna odzwierciedlać profil administracyjny (dzielnice 

miasta, miejscowości należące do parafii), społeczny i wiekowy parafii. 

Zależnie od wielkości parafii liczba jej członków pochodzących z wyboru 

winna wynosić od 6 do 10. Liczbę określa proboszcz, uwzględniając 

sytuację duszpasterską parafii, z zachowaniem przepisu § 9 niniejszego 

statutu. 

§ 13. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim 

wiernym posiadającym stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie 

parafii.  

§ 14. Na miesiąc przed wyborami proboszcz informuje o możliwości 

zgłaszania kandydatów na członków PRD. Propozycje kandydatów winny 

być przekazywane w formie pisemnej proboszczowi parafii. Możliwe jest 

także wyłanianie kandydatów w drodze bezpośredniej konsultacji 

proboszcza z parafianami, przy okazji wizyty kolędowej, ale to nie może 

zastąpić ogólnej informacji skierowanej do wszystkich parafian. 

§ 15. Przy tworzeniu listy kandydatów, proboszcz – wedle roztropnej 

oceny – może pominąć jakąś zgłoszoną osobę, jeśli: 

A. nie spełnia ona kryteriów określonych w § 8 niniejszego statutu. 



 

 

 4 

B. Została zgłoszona znaczna liczba kandydatów. Proboszcz może – 

celem usprawnienia głosowania – wziąć pod uwagę tylko 

kandydatów zgłaszanych wielokrotnie, tak aby ogólna liczba 

kandydatów była w przybliżeniu dwa razy większa niż liczba 

miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów. 

§ 16. Lista kandydatów winna być zamknięta w niedzielę na tydzień przed 

wyborami i wtedy też podana z ambony oraz wywieszona na tablicy 

ogłoszeń parafialnych.  

§ 17. Wybory przeprowadza się w niedzielę. Należy przygotować 

stosowną liczbę kart do głosowania opatrzonych pieczęcią parafialną. 

§ 18. Każdy uprawniony może zagłosować na dwóch kandydatów. 

Nieważny jest głos w przypadku podania większej liczby kandydatów. Nie 

bierze się pod uwagę głosów oddanych na osoby spoza listy kandydatów. 

§ 19. Karty z zapisanymi nazwiskami i imionami kandydatów wierni 

oddają proboszczowi zgodnie z ustalonym przez niego trybem.  

§ 20. Podliczenia głosów dokonuje specjalna Komisja Wyborcza. Składa 

się ona z 3 do 5 osób, o nieposzlakowanej opinii i poza wszelkim 

podejrzeniem, wyznaczonych przez proboszcza. 

§ 21. Wyłoniony skład PRD winien zostać przedstawiony do 

zatwierdzenia Biskupowi Legnickiemu w ciągu dwóch tygodni. 

Ostateczne ukonstytuowanie się PRD następuje w momencie wydania 

przez Biskupa Legnickiego dekretu zatwierdzającego jej skład. Dopiero 

wówczas proboszcz podaje ten fakt do publicznej wiadomości wiernym.  

§ 22. Członkostwo w PRD jest funkcją społeczną i z racji jej pełnienia nie 

należy się żadne wynagrodzenie. 

§ 23. Przed objęciem funkcji, podczas niedzielnej Mszy św. członkowie 

PRD składają następujące przyrzeczenie: 

Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu,  

że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej będę 

wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Tak mi 

dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelia, której dotykam swoją ręką. 
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§ 24. Podczas pierwszego posiedzenia PRD wybiera się spośród jej 

świeckich członków wiceprzewodniczącego i sekretarza. Wyboru 

dokonuje się w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów. 

IV. KADENCJA I ZMIANA SKŁADU PRD W CZASIE KADENCJI 

§ 25. Kadencja PRD trwa 5 lat. Po upływie kadencji wskazana jest 

przynajmniej częściowa zmiana jej składu, z zastrzeżeniem paragrafu 26 

niniejszego statutu. 

§ 26. Po upływie kadencji członkowie PRD mogą jeszcze ponownie być 

wybrani lub mianowani, z zastrzeżeniem że funkcji członków PRD nie 

mogą pełnić dłużej niż przez trzy kolejne kadencje.  

§ 27. Członkowie PRD mogą być równocześnie członkami Parafialnej 

Rady ds. Ekonomicznych (PRE).  

§ 28. Uprawnienia PRD wygasają w momencie wakatu parafii lub zmiany 

proboszcza.  

§ 29. Najpóźniej po upływie 6 miesięcy od kanonicznego objęcia parafii 

proboszcz ma obowiązek zorganizować wybory i wyłonić skład nowej 

PRD lub potwierdzić umocowanie dotychczasowej. 

§ 30. Lista członków PRD powinna znajdować się również w archiwum 

urzędu dziekańskiego. Należy informować dziekana o wszelkich zmianach 

personalnych dokonywanych w radzie. 

§ 31. Na rozwiązanie całej PRD przed upływem kadencji proboszcz musi 

uzyskać pisemną zgodę Biskupa Legnickiego. 

§ 32. Postępowanie członka PRD budzące publiczne zgorszenie, rażący 

brak zaangażowania w sprawy wspólnoty parafialnej, jak również 

trzykrotna nieusprawiedliwiona lub usprawiedliwiona nieobecność na 

zebraniach PRD daje podstawę do pozbawienia członkostwa w PRD, po 

uprzednim skonsultowaniu sprawy z Biskupem Legnickim. 

§ 33.W uzasadnionym przypadku proboszcz może wnioskować o 

odwołanie członka PRD, przedstawiając sprawę na piśmie Biskupowi 
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Legnickiemu, i na jego miejsce powołać inną osobę, na co musi uzyskać 

pisemną zgodę Biskupa Legnickiego.  

§ 34. Poszczególni członkowie mają możliwość zrezygnowania z 

członkostwa w PRD.  

§ 35. W przypadkach wymienionych w paragrafach 32–34 niniejszego 

statutu, jak również w razie śmierci lub wyprowadzenia się członka PRD  

z terenu parafii, należy postąpić w jeden z niżej określonych sposobów: 

A. Jeśli dotyczy to członka PRD pochodzącego z wyboru, na jego 

miejsce pozostali członkowie wybierają zwykłą większością 

głosów (więcej niż 50%) nowego członka listy kandydatów do 

PRD, spośród tych, którzy w wyborach uzyskali kolejno 

największą liczbę głosów, ale nie weszli w skład PRD. 

B. Jeśli chodzi o członka PRD z nominacji, proboszcz mianuje na 

jego miejsce nowego członka.  

O zmianach w PRD należy w ciągu miesiąca powiadomić Biskupa 

Legnickiego, który może nie zaakceptować przedstawionego członka 

PRD. 

V. FUNKCJONOWANIE PRD 

§ 36. Zwyczajne zebrania PRD winny odbywać się dwa razy w roku. 

Zwołuje je proboszcz, przekazując informację w ogłoszeniach 

parafialnych, przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zebrania. 

Istnieje również możliwość zwołania zebrania nadzwyczajnego, w 

zależności od aktualnych potrzeb parafii. Zebranie nadzwyczajne może 

być zwołane z inicjatywy proboszcza bądź na pisemny wniosek 

przynajmniej jednej trzeciej członków PRD. 

§ 37. Proboszcz ustala porządek zebrania PRD oraz mu przewodniczy.  

W przypadku nagłej przeszkody ze jego strony, zebranie Rady prowadzi 

wiceprzewodniczący lub inna osoba wyznaczona przez proboszcza. 

§ 38. Porządek zebrania winien być przez proboszcza podany do 

wiadomości członków PRD przynajmniej 10 dni wcześniej. Należy w nim 
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przewidzieć wolne głosy oraz możliwość zgłoszenia tematów do podjęcia 

na następnym zebraniu. 

§ 39. Uchwały PRD zapadają zwykłą większością głosów (więcej niż 

50%), przy uczestnictwie przynajmniej połowy wszystkich członków. 

Każdy członek PRD może oddać jeden głos. 

§ 40. Uchwały podjęte bez udziału proboszcza – przewodniczącego PRD – 

nie mają mocy.  

§ 41. Podjęte uchwały mają charakter doradczy wobec dalszych działań 

proboszcza (zob. § 7 niniejszego statutu). W sprawach spornych należy 

zwrócić się o rozstrzygnięcie do Biskupa Legnickiego.  

§ 42. Zebrania PRD mają charakter niepubliczny, ale ważniejsze uchwały 

powinny być podane do wiadomości całej wspólnocie parafialnej w 

sposób zwyczajowo przyjęty.  

§ 43. Członkowie PRD mogą utworzyć z pośród siebie sekcje 

odpowiedzialne za szczegółowe dziedziny duszpasterstwa (np. 

katechetyczno-młodzieżowa, liturgiczna, charytatywna, duszpasterstwa 

rodzin, ewangelizacyjno-misyjna). 

§ 44. Sekretarz protokołuje przebieg zebrania i odczytuje protokół na 

następnym zebraniu PRD. Protokół powinien być podpisany przez 

przewodniczącego, sekretarza i trzech członków PRD, z zachowaniem 

paragrafu 37 niniejszego statutu. Księgę protokołów należy przechowywać 

w archiwum parafialnym oraz przedstawić ją do wglądu podczas wizytacji 

dziekańskiej i kanonicznej. 

§ 45. Członkowie PRD spotykają się z biskupem przeprowadzającym 

wizytację kanoniczną i informują go o sprawach związanych z 

działalnością parafii. 

§ 46. Przedstawiciele PRD uczestniczą w spotkaniach formacyjnych 

wyznaczonych przez Legnicką Kurię Biskupią oraz biorą udział w 

inicjatywach formacyjnych organizowanych w rejonie, dekanacie i parafii. 
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VI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

§ 47. Wszelkie zmiany niniejszego statutu, a także jego zniesienie mogą 

być dokonane jedynie przez nowy dekret Biskupa Legnickiego. 

 

Legnica, 2 grudnia 2018 roku, w Pierwszą Niedzielę Adwentu  
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