
UMOWA MIĘDZY BISKUPAMI DIECEZJALNYMI I MISJONARZEM ŚWIECKIM  
W SPRAWIE JEGO POSŁUGI W DIECEZJI POZA POLSKĄ 

  
1. Bp [BISKUP POSYŁAJĄCY], Ordynariusz Diecezji [NAZWA DIECEZJI] w Polsce (Ordynariusz a quo), kieruje 

misjonarkę świecką [IMIĘ NAZWISKO], należącą do w/w diecezji (ur. [DATA URODZENIA] r. w 
[MIEJSCOWOŚC]), do pracy misyjnej pod kierunkiem Bp. [BISKUP MISYJNY] (Ordynariusz ad quem), [DIECEZJA 
MISYJNA] w [KRAJ], na okres 2 lat. Czasokres ten może być przedłużony za zgodą wszystkich podpisujących umowę 
stron. 

2. Pan/Pani [IMIĘ NAZWISKO] podejmie pracę apostolską jako misjonarka świecka w w/w diecezji stosownie do potrzeb 
w/w Kościoła Diecezjalnego 

3. Ordynariusz ad quem zapraszając i przyjmując misjonarza świeckiego zapewnia mu co następuje: 
a) identyczny status jaki posiadają inni pracownicy, pracujący w w/w instytucji, w tym opiekę duchową i materialną 

(zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, podstawową opiekę medyczną, itp.); 
b) urlop - jeden miesiąc w roku, w kraju misyjnym - oraz dodatkowo czas na coroczne rekolekcje, zaś po dwóch latach, 

jeśli kontrakt jest przedłużony, dwumiesięczny wypoczynek w Polsce; po zakończeniu pracy określonej kontraktem 
pokrycie kosztów podróży do Polski. 

4. Ordynariusz a quo zapewnia co następuje: 
a) pokrycie kosztów pierwszego wyjazdu do kraju przeznaczenia; 
b) poprzez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji opłatę ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w Polsce,  

a w szczególnych wypadkach losowych udziela także wszelkiej możliwej pomocy; 
c) podczas urlopu w Polsce (raz na 2 lata) dotację wakacyjną dla misjonarzy wg zasad przyjętych w diecezji; 
d) okresowe subsydia wg ustalonych warunków.  

5. Misjonarz świecki zobowiązuje się pracować stosownie do wskazań Ordynariusza ad quem. Zakres obowiązków pracy 
misjonarza powinien być dołączony do w/w kontraktu i zaaprobowany przez wszystkie strony. 

6. Jeśli zaistnieje potrzeba zmiany miejsca pracy lub czasu jej trwania, umowa może zostać zmieniona za zgodą wszystkich 
stron, z tym że wypowiedzenie umowy powinno być dokonane trzy miesiące wcześniej. Jeśli zajdzie potrzeba przeniesienia 
misjonarza świeckiego do innego ośrodka lub kraju, Ordynariusz ad quem konsultuje sprawę z Ordynariusz a quo, który 
podejmie decyzję, po wysłuchaniu sugestii Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.  

7. Wszystkie strony podpisujące kontrakt pozostają w kontakcie między sobą w trakcie jego trwania. Ordynariusz ad quem 
będzie regularnie informował Ordynariusz a quo o pracy misjonarza świeckiego. Ordynariusz a quo powinien również raz  
w roku otrzymać od misjonarza świeckiego relację o prowadzonej pracy misyjnej, której kopię należy przesłać do Komisji 
Episkopatu Polski ds. Misji. 

8. Kontrakt jest ważny po podpisaniu przez wszystkie strony i wygasa po 2 latach od daty przybycia misjonarza świeckiego  
do miejsca przeznaczenia. Czas stażu i nauki języka miejscowego wlicza się w czas trwania kontraktu. 

9. Umowę sporządza się i podpisuje w 4 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron podpisujących umowę. Kopię otrzymuje 
także Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. 

 
 
 
Ordynariusz a quo....................................................................................................................................................... 

(data)      (podpis i pieczęć) 
 
 
Ordynariusz ad quem ………................................................................................................................................ 
      (data)      (podpis i pieczęć) 
 
Misjonarz świecki....... ........................................................................................................................................................ 

(data)      (podpis) 
 
 
dla informacji: 
Komisja Episkopatu Polski ds. Misji................................................................................................................................... 

(data)     (podpis i pieczęć) 
 
 


