
Uchwała nr 21/2021/XIV 

z dnia 16 października 2021 r. 

w sprawie w wprowadzenia ordynacji prezbiterskiej kobiet  

wraz z przepisami przejściowymi 

Na podstawie § 64 pkt. 4 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Synod Kościoła uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

Zmienia się Zasadnicze Prawo Wewnętrzne w ten sposób, że § 18 otrzymuje brzmienie:  

 

„1. Kościół uznaje jeden urząd duchowny, który posiada trzy posługi o nazwach: 

a) Biskup - „episkopos", 

b) Prezbiter (ksiądz) - „presbiteros", 

c) Diakon - „diakonos". 

2. Powołanie na urząd duchowny następuje w drodze ordynacji. Wraz z ordynacją 

następuje wprowadzenie w posługę Prezbitera (księdza) lub Diakona. 

3. W posługę Prezbitera (Księdza) w Kościele mogą być wprowadzone osoby (mężczyźni 

lub kobiety), które: 

1) należą do Kościoła i wyznają jego zasady, 

2) posiadają obywatelstwo polskie, 

3) cieszą się nieposzlakowaną opinią, 

4) wykazują się dobrym stanem zdrowia psychicznego i fizycznego, 

5) ukończyły akademickie studia teologiczne przepisane Pragmatyką Służbową 

Kościoła, 

6) zdały egzamin kościelny „pro venia concionandi" przed Kościelną Komisją 

Egzaminacyjną. 

4. W posługę Diakona mogą być wprowadzone osoby (mężczyźni lub kobiety), które 

spełniają: 

1) wymogi określone w ust. 3. pkt. 1-4 niniejszego paragrafu, 

2) wykazują się przygotowaniem i kompetencjami do służby, którą mają pełnić, 

3) zdały odpowiedni egzamin przed Kościelną Komisją Egzaminacyjną. 

5. O dopuszczeniu do ordynacji oraz do wprowadzenia w posługę Prezbitera (księdza) lub 

Diakona decyduje Konsystorz. 

6. Podczas ordynacji kandydat na duchownego ślubuje wierność Kościołowi i jego 

wyznaniu." 

§ 2 

1. Osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały pełnią posługę Diakona mogą złożyć 

do Konsystorza podanie o wprowadzenie w posługę Prezbitera (księdza). Po wprowadzeniu 

takiej osoby w posługę Prezbitera (księdza) rozpoczyna się okres wikariatu na zasadach 

ogólnych. 



2. Do podania, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć następujące dokumenty: 

1. życiorys z podaniem powodów złożenia wniosku o wprowadzenie w posługę 

Prezbitera (księdza), 

2. świadectwo zdrowia, 

3. opinię Proboszcza właściwej miejscowo Parafii, 

4. opinię właściwego miejscowo Biskupa Diecezjalnego. 

3. Kobiety, które w dniu wejścia w życia niniejszej uchwały miały zdany pierwszy egzamin 

kościelny „pro venia concionandi" i złożyły wniosek o dopuszczenie do ordynacji na urząd 

duchownego w posłudze diakona, ale nie zostały jeszcze ordynowane oraz spełniają wymogi 

określone w §18 ust. 2 pkt. 1-5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, mogą złożyć do 

Konsystorza wniosek o dopuszczenie do ordynacji na urząd duchownego w posłudze prezbitera 

(księdza) w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszej uchwały na zasadach 

określonych w Pragmatyce Służbowej. 

4. Kobiety, które przed wejściem w życie niniejszej uchwały zostały skierowane na praktyki 

kościelne przez Biskupa Kościoła, odbyły praktyki w parafiach przez co najmniej 12 miesięcy 

oraz spełniają wymogi określone w § 18 ust. 3 pkt. 1-5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, 

mogą złożyć do Konsystorza podanie o dopuszczenie do pierwszego egzaminu kościelnego 

„pro venia concionandi" w ciągu jednego roku od wejścia w życie niniejszej uchwały, na 

zasadach określonych w Pragmatyce Służbowej. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Konsystorz może dopuścić kandydatkę, o której 

mowa w ust. 4 powyżej, do pierwszego egzaminu kościelnego „pro venia concionandi", mimo 

że nie przedłożyła ona kompletu dokumentów wymaganych przez przepisy Pragmatyki 

Służbowej. 

6. Konsystorz rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 1, 3, 4 i 5 bez zbędnej zwłoki. 

Uchwały Konsystorza w sprawach wniosków, o których mowa w ust. 4 i 5 są ostateczne. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

Sekretarz Rady Synodalnej      Prezes Synodu Kościoła 

         Anna Wantulok           Ks. dr Adam Malina 


