
STATUT DIECEZJALNEGO STUDIUM ORGANISTOWSKIEGO  

IM. KS. EUGENIUSZA GRUBERSKIEGO W PŁOCKU 
 
 

 
I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 
 

1. Niniejszy statut reguluje działalność Diecezjalnego Studium Organistowskiego im. ks. 
Eugeniusza Gruberskiego w Płocku (zwanego dalej Studium), które jest jednostką 
organizacyjną Diecezji Płockiej. 
 
2. Diecezjalne Studium Organistowskie działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego: 
Konstytucja o Liturgii Soboru Watykańskiego II, rozdz. VI, nr 115; Instrukcja Episkopatu 
Polski o muzyce kościelnej z 2017 r., rozdz. XI, nr 54; dokumenty XLIII Synodu Diecezji 
Płockiej: Źródło i szczyt. Życie liturgiczne i sakramentalne w Diecezji Płockiej, nr 148, w: 
XLIII Synod Diecezji Płockiej, Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. Prawo partykularne i 
program odnowy Kościoła Płockiego, s. 122 oraz Regulamin muzyków kościelnych, nr 4-7, 
tamże, s. 682-683. 
 
3. Studium podlega zwierzchnictwu Biskupa Płockiego. Biskup Płocki zatwierdza Regulamin 
Diecezjalnego Studium Organistowskiego im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku 
(zwanego dalej Regulaminem Studium) 
 
4. Czas działalności Studium jest nieokreślony. 
 

 

II. Zadania Studium 

 

§ 2 

 
Celem działalności Studium jest pielęgnowanie tradycji i pomnażanie dorobku religijnej 
kultury muzycznej. 
 

§ 3 
 

Studium realizuje zamierzone cele poprzez:  
a) kształcenie i formacja muzyków kościelnych: organistów, dyrygentów kościelnych 

zespołów muzycznych i animatorów życia muzycznego, kantorów, psałterzystów oraz 
członków kościelnych zespołów śpiewaczych;  

b) organizowanie różnych form pomocy metodyczno-programowej w zakresie 
dokształcania muzyczno-liturgicznego oraz służących formacji duchowej osób 
wymienionych w § 3 punkt a);  

c) prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki kościelnej. 
 

 

III. Władze Studium 

 

§ 4 



 

1. Władze Studium stanowią: Dyrektor Studium i Rada Pedagogiczna Studium. 

 

2. Dyrektora Studium mianuje Biskup Płocki. 

 

3. Do obowiązków Dyrektora Studium należy: 

a) kierowanie Studium i reprezentowanie go; 

b) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej; 
c) ustalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną toku nauki w Studium; 

d) czuwanie nad realizacją Regulaminu Studium; 

e) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy; 

f) opracowywanie projektu budżetu Studium przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, 

czuwanie nad jego realizacją oraz sporządzanie sprawozdania z realizacji budżetu na 

zakończenie roku szkolnego; 

g) składanie Biskupowi Płockiemu rocznych sprawozdań z merytorycznej działalności 

Studium po zakończeniu roku szkolnego oraz rocznego sprawozdania finansowego na 

zakończenie roku kalendarzowego. 

 

§ 5 

 

1. Radę Pedagogiczną stanowią wykładowcy Studium wraz z Dyrektorem Studium.  

a) wykładowców Studium zatwierdza Biskup Płocki na wniosek Dyrektora Studium.  

b) wykładowcy powinni odznaczać się udokumentowanymi kompetencjami w dziedzinie, 

której mają nauczać, winni prowadzić życie chrześcijańskie, zgodne z moralną nauką 

Kościoła oraz odznaczać się wiernością nauczaniu Kościoła i posłuszeństwem Biskupowi 

Płockiemu.  

c) wykładowca przestaje być członkiem Rady Pedagogicznej w momencie zakończenia pracy 

w Studium lub odwołania przez Biskupa Płockiego. Może to nastąpić w szczególności w 

sytuacji naruszenia postanowień § 5, punkt 1 b). 

 
2. Rada Pedagogiczna odpowiada za przestrzeganie Regulaminu Studium i realizację 
programu nauczania oraz decyduje o promocji. 
 
2. Decyzje Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co 
najmniej połowy jej składu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Dyrektora 
Studium. 
 

 

IV. Organizacja Studium 
 

§ 6 
 

1. Nauka w Studium trwa od dwóch do pięciu lat, w zależności od formy nauki. Szczegóły 

dotyczące form nauki w Studium oraz program nauczania określa Regulamin Studium. 

 

2. Zasady przyjęcia do Studium, obowiązki uczniów oraz zasady skreślania z listy uczniów 

zawarte są w Regulaminie Studium. 

 

3. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, z których każdy zakończony jest sesją 

egzaminacyjną. 



 

§ 7 
 

1. Naukę w Studium kończy egzamin dyplomowy. 

 

2. Kryterium uzyskania dyplomu określa Regulamin Studium. 
 
3. Dyplom ukończenia Studium uprawnia do podjęcia pracy w charakterze muzyka 
kościelnego w Kościele rzymskokatolickim.  
 

§ 8 
 

Studium prowadzi kursy, szkolenia, warsztaty i rekolekcje służące kształceniu i formacji 

muzyków kościelnych. Zasady organizowania w/w form rozwoju muzyczno-liturgicznego i 

duchowego określa Regulamin Studium. 

 

 

§ 9 

V. Finansowanie Studium 

 

1. Działalność Studium finansowana jest z: 

a) opłat uczniów Studium 

b) dobrowolnych wpłat parafii delegujących uczniów do nauki w Studium 

c) środków własnych Diecezji Płockiej 

d) dobrowolnych ofiar i darowizn 

e) innych środków 

 

2. Wysokość opłat wnoszonych przez uczniów ustala dyrektor Studium w porozumieniu z 

Ekonomem Diecezjalnym. 

 

3. Dyrektor Studium przedstawia Ekonomowi Diecezji Płockiej do zatwierdzenia projekt 

budżetu przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz sprawozdanie z jego realizacji po  

zakończeniu roku szkolnego.  

 

 

V. Przepisy końcowe 
 

§ 10 
 

Niniejszy Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Biskupa Płockiego. 


