
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN  

DIECEZJALNEGO INSTYTUTU MUZYKI KOŚCIELNEJ MUSICUM 

IM. KS. EUGENIUSZA GRUBERSKIEGO W PŁOCKU 

 

 

 

 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i formy działalności Diecezjalnego Instytutu 

Muzyki Kościelnej MUSICUM. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku (dalej: 

Instytut). 

2. Działalność Instytutu kształtowana jest według wskazań dokumentów Kościoła, w 

szczególności: 

- Konstytucji o Liturgii Świętej Sacrosanctum Consilium Soboru Watykańskiego 

II (1963), nr 112-121 (rozdział VI: Muzyka sakralna); 

- Instrukcji Świętej Kongregacji Obrzędów o muzyce w świętej liturgii „Musicam 

Sacram” (1967), nr 13-26 (rozdział II: Osoby uczestniczące w obrzędach 

liturgicznych); 

- Instrukcji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej (2017), nr 51-59 (rozdział XI: 

Edukacja i formacja muzyczna); 

- wskazań XLIII Synodu Diecezji Płockiej zawartych w dokumencie Źródło i 

szczyt. Życie liturgiczne i sakramentalne w Diecezji Płockiej (2015), nr 140-148 

(Śpiew i muzyka sakralna) oraz nr 158-167 (Formacja liturgiczna), w: XLIII 

Synod Diecezji Płockiej, Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. Prawo partykularne 

i program odnowy pastoralnej Kościoła Płockiego, s. 120-122, 124-127. 

- Regulaminu muzyków kościelnych, w: XLIII Synod Diecezji Płockiej, Gdzie jest 

Bóg, tam jest przyszłość. Prawo partykularne i program odnowy pastoralnej 

Kościoła Płockiego, s. 682-687. 

 

3. W przypadku pobierania nauki w Instytucie lub uczestnictwa w organizowanych przez 

Studium kursach, szkoleniach lub warsztatach muzycznych osób małoletnich mają 

zastosowanie Zasady prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z osobami 

małoletnimi w Diecezji Płockiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. STUDIUM ORGANISTOWSKIE 

§ 2 

 

  Prowadzenie studium organistowskiego (dalej także jako: „Studium” lub 

„Studium organistowskie”), które umożliwia zdobycie umiejętności potrzebnych do 

pracy w charakterze muzyka kościelnego – organisty, jest podstawowym zadaniem 

Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej MUSICUM im. ks. Eugeniusza 

Gruberskiego w Płocku i stanowi kontynuację ponad stuletniej tradycji kształcenia 

organistów w diecezji płockiej. Studium prowadzi działalność edukacyjną na trzech 

poziomach: Kurs fortepianowy (kurs przygotowawczy), Kurs podstawowy (I stopień), 

Kurs mistrzowski (II stopień). 

 

Władze Studium organistowskiego 

§ 3 

 

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

2. Dyrektor Instytutu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej, ustala 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną tok nauki w Studium, czuwa nad realizacją 

Regulaminu Instytutu. 

3. Radę Pedagogiczną stanowią nauczyciele aktualnie zatrudnieni w studium wraz z 

Dyrektorem Instytutu. 

4. Rada Pedagogiczna odpowiada za przestrzeganie Regulaminu Instytutu, kształt i 

realizację programu nauczania oraz promocję uczniów. 

5. Decyzje Rady podejmowane są większością głosów. W przypadku równowagi głosów 

głos decydujący należy do Dyrektora Instytutu. 

6. Nauczyciele Studium 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. (...) 

 

A. Kurs fortepianowy 

(Kurs przygotowawczy) 

 

§ 4 

 

1. Kurs fortepianowy obejmuje naukę gry na fortepianie odbywającą się podczas  

cotygodniowych zajęć indywidualnych z nauczycielem. Warunkiem przyjęcia na kurs 

fortepianowy jest złożenie zgłoszenia zawierającego niezbędne dane oraz wykazanie się 

wystarczającymi zdolnościami muzycznymi przed osobą powołaną przez Dyrektora Instytutu. 

W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 

Nauce gry mogą towarzyszyć zajęcia wspólne, według programu nauki obowiązującego w 

danym roku. 

 

2. Uczniowie mają prawo korzystać z sal ćwiczeniowych Instytutu. Instytut nie zapewnia opieki 

uczniom niepełnoletnim przebywającym w pomieszczeniach Instytutu poza wyznaczonymi 

godzinami zajęć. Za zapewnienie wówczas opieki odpowiedzialni są rodzice lub prawni 

opiekunowie. 

 



3. Uczniowie mogą zdawać egzaminy semestralne z gry na fortepianie. Ocenę wystawia 

nauczyciel uwzględniając występ podczas egzaminu, pracę w trakcie semestru oraz poczynione 

postępy. 

 

4. Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów decyzją dyrektora Instytutu: 

a) na własną prośbę wyrażoną na piśmie do dyrektora Instytutu. Zakończenie nauki następuje 

z końcem miesiąca, w którym złożono pisemną rezygnację. 

b) w przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków wyrażonych w § 8 

c. w przypadku nie wniesienia opłat związanych z odbywaniem zajęć w terminach i na zasadach 

określonych w umowie. 

 

 

 

B. Kurs podstawowy  

(I stopień) 

 

Warunki przyjęcia do Studium oraz skreślenia z listy uczniów 

§ 5 

 

1. Warunkiem przyjęcia do Studium jest: 

a. przedłożenie dokumentów: podanie (dane osobowe, życiorys, zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z 

zasadami RODO), dwa zdjęcia (3,5 x 4,5 cm) oraz opinia Księdza Proboszcza, 

b. złożenie egzaminu wstępnego; 

2. Decyzję o przyjęciu do studium podejmuje Komisja Egzaminacyjna powołana przez 

Dyrektora Instytutu. 

3. Osoby niepełnoletnie podejmują naukę w studium jedynie za pisemna zgodą rodziców 

lub opiekunów prawnych. 

4. Uczeń otrzymuje indeks, który jest dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki 

nauczania. 

 

§ 6 

 

Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów decyzją Dyrektora Instytutu: 

a. na własną prośbę wyrażoną na piśmie do Dyrektora Instytutu. Zakończenie 

nauki następuje z końcem miesiąca, w którym złożono pisemną deklarację o 

rezygnacji; 

b. w przypadku niezaliczenia egzaminu komisyjnego, z zachowaniem § 12, punkt 

10; 

c. w przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków wyrażonych w § 8; 

d. w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem zajęć w terminach 

i na zasadach określonych w umowie. 

 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 7 

 

1. Uczniowie mają prawo do rozwijania swych zainteresowań muzyczno-liturgicznych 

oraz do korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych i instrumentów 

przeznaczonych do ćwiczeń. 



2. Instytut nie zapewnia opieki osobom niepełnoletnim, które znajdują się w salach 

dydaktycznych Instytutu poza wyznaczonymi zajęciami. Obowiązek zapewnienia 

wówczas opieki osobom niepełnoletnim spoczywa na rodzicach lub prawnych 

opiekunach. Ponadto rodzice uczniów niepełnoletnich mają prawo być obecni podczas 

zajęć indywidualnych. 

3. Uczeń nie ma obowiązku usprawiedliwiania nieobecności. Jednak obecność na 

zajęciach podlega weryfikacji. Do zaliczenia semestru konieczna jest frekwencja 

przekraczająca 60% (obecność na co najmniej 10 zjazdach). Wymogu tego nie stosuje 

się w przypadku przedłużającej się choroby ucznia.  

 

§ 8 

 

Obowiązki ucznia Studium 

a. udział w przepisanych zajęciach; 

b. terminowe uzyskiwanie zaliczeń i zdawanie egzaminów; 

c. kształtowanie postawy zgodnej z zasadami chrześcijańskiej moralności oraz 

rozwijanie życia duchowego; 

d. okazywanie szacunku pracownikom Instytutu; 

e. terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań wynikających z uczęszczania 

do studium. 

 

§ 9 

 

1. Nauka w Instytucie jest odpłatna. Wysokość opłat określana jest co roku w zarządzeniu 

Dyrektora Instytutu wydawanym przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, zaś z 

uczniem zawarty zostanie aneks do umowy. W przypadku braku akceptacji przez ucznia 

nowej wysokości opłaty, przysługuje mu prawo rozwiązania umowy, które winno 

zostać doręczone na piśmie Dyrektorowi Instytutu przed rozpoczęciem nowego roku 

szkolnego.  

2. Opłaty w miesięcznych ratach należy wnosić do 20 dnia każdego miesiąca nauki 

przelewem na konto bankowe wskazane w umowie. 

3. W przypadku skreślenia z listy uczniów decyzją Dyrektora Instytutu umowa ulega 

rozwiązaniu z końcem miesiąca, w którym została wydana decyzja. Uczeń zobowiązany 

jest uregulować zobowiązania finansowe względem Instytutu, które powstały do dnia 

rozwiązania umowy. 

4. Na wniosek ucznia, który znalazł się trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, Dyrektor 

Instytutu może  zmodyfikować harmonogram płatności opłat za naukę w Instytucie. 

Pełna opłata za dany rok nauki musi jednak zostać uiszczona przed zakończeniem zajęć 

dydaktycznych w danym roku. 

5. Osobie, który zrezygnowała z zajęć w Instytucie lub została skreślona z innych 

przyczyn, a uiściła opłatę za okres dłuższy niż miesiąc w którym doszło do rozwiązania 

umowy, przysługuje zwrot uiszczonej opłaty pomniejszonej o koszty zajęć, które 

odbyły się (w których zgodnie z planem zajęć Uczeń miał możliwość uczestniczyć) do 

dnia wygaśnięcia umowy.  

  

 

 

 



Program nauczania 

 

§ 10 

 

1. Pełny cykl kształcenia w Studium w ramach kursu podstawowego (I stopnia) trwa cztery 

lata, przy czym możliwe jest wydłużenie nauki o dodatkowy rok realizowany w formie 

rocznego kursu przygotowawczego przed przyjęciem na I rok studium (kurs 

fortepianowy). 

2. Program Studium w pełnym cyklu kształcenia obejmuje następujące przedmioty: 

fortepian i/lub organy, zasady muzyki, kształcenie słuchu, emisja głosu i śpiew 

liturgiczny, harmonia teoretyczna, harmonia praktyczna, elementy harmonii modalnej, 

organowy akompaniament liturgiczny, chór, dyrygentura chóralna, chorał gregoriański, 

dyrygentura chorału gregoriańskiego, budowa i konserwacja organów 

(organoznawstwo), historia muzyki kościelnej, gatunki i formy muzyki kościelnej, krąg 

liturgiczno-muzyczny, liturgika, prawodawstwo muzyki kościelnej, praktyka 

muzyczno-liturgiczna. 

3. W przypadku uczniów lub absolwentów szkół muzycznych II stopnia w klasie 

fortepianu lub organów możliwe jest podjęcie nauki w ramach tzw cyklu 

uzupełniającego, obejmującego te przedmioty, które nie były nauczane w szkole 

muzycznej. Oceny z przedmiotów zaliczonych w ramach nauki w szkole muzycznej 

zostaną przepisane, pozostałe przedmioty należy zaliczyć zgodnie z zasadami 

opisanymi w Regulaminie w części B. Kurs podstawowy (I stopień). Uzyskanie 

dyplomu następuje na podstawie przepisów zawartych w § 14. 

4. W szczególnych przypadkach możliwe jest uzgodnienie indywidualnego toku nauki w 

studium. Decyzję o indywidualnym toku nauczania podejmuje dyrektor Instytutu po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

 

Organizacja roku szkolnego 

 

§ 11 

 

1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Każdy semestr obejmuje 15 zjazdów. 

Zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą w czerwcu. 

2. Zajęcia grupowe odbywają się w soboty, zajęcia indywidualne odbywają się według 

planu uzgodnionego z poszczególnymi nauczycielami.  

3. Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy oraz w czasie ferii 

świątecznych i zimowych ustalonych dla Województwa Mazowieckiego. Nie ma 

obowiązku odpracowywania zajęć przypadających w dni ustawowo wolne. 

4. Instytut dokłada wszelkich starań, by zajęcia odbywały się systematycznie i bez 

zakłóceń. Zastrzega sobie jednak prawo do odwołania zajęć jeden raz w semestrze w 

przypadku wystąpienia okoliczności losowych, nie dających się przewidzieć. 

Dopuszcza się także możliwość zastępstwa za nauczyciela, który nie może poprowadzić 

zajęć. 

5. Opłata roczna za naukę rozłożona jest na 9 równych miesięcznych rat i obejmuje zapłatę 

za 30 zjazdów w ciągu roku. Wysokość opłaty zostaje corocznie określona przez 

dyrektora Instytutu. 

6. Nieobecność ucznia na zajęciach nie zwalnia z opłaty o której mowa w § 9, która 

stanowi opłatę za przyznanie prawa do uczestnictwa w zajęciach. Nauczyciel nie ma 

obowiązku odpracowywać zajęć, które nie odbyły się z powodu nieobecności ucznia. 



Jedynie w przypadku przedłużającej się choroby ucznia kwestie te podlegają 

indywidualnemu uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu. 

7. Uczeń, który rezygnuje z nauki w trakcie trwania roku szkolnego kończy naukę z 

końcem miesiąca, w którym na piśmie poinformował Dyrektora Instytutu o podjętej 

decyzji. Należy wnieść opłatę za rozpoczęty miesiąc nauki. Uprzejmie prosi się o 

informowanie o zamiarze rezygnacji z miesięcznym wyprzedzeniem. 

8. Na zakończenie każdego roku nauki uczniowie otrzymują świadectwo z wykazem 

przedmiotów z danego roku wraz z ocenami.  

 

Oceny i zaliczenia 

 

§ 12 

 

1. Okresem zaliczeniowym jest semestr. 

2. Każdy uczeń jest zobowiązany uzyskać zaliczenia z wszystkich przedmiotów 

przewidzianych programem nauczania oraz złożyć przepisane egzaminy.  

3. Rada Pedagogiczna ustala z których przedmiotów wymagany jest egzamin, a z których 

zaliczenie. 

4. Terminy zaliczeń i egzaminów ustala dyrektor Instytutu. 

5. Po każdym semestrze obowiązkowy jest egzamin z gry na fortepianie lub organach. 

6. Niezgłoszenie się na egzamin bez usprawiedliwienia powoduje otrzymanie oceny 

niedostatecznej z danego przedmiotu. 

7. Brak wymaganej frekwencji na zajęciach (mniej niż 10 zjazdów) powoduje 

nieklasyfikowanie ucznia i konieczność zdawania egzaminu komisyjnego. 

8. Przełożenie egzaminu wymaga zgody uczącego danego przedmiotu oraz dyrektora 

Instytutu. 

9. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na egzaminie uczniowi przysługuje 

egzamin poprawkowy. 

10. W wypadku otrzymania oceny niedostatecznej na egzaminie poprawkowym uczeń 

może przystąpić do egzaminu komisyjnego przed komisją wyznaczoną przez dyrektora 

Instytutu. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu komisyjnego o 

skreśleniu z listy studentów bądź o powtarzaniu roku decyduje dyrektor Instytutu po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

 

§ 13 

 

1. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen: celujący (6), bardzo 

dobry (5), dobry plus (4,5), dobry (4), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3), 

dopuszczający (2), niedostateczny (1). Oceny z zaliczeń i egzaminów wpisywane są do 

indeksu.  

2. W przypadku egzaminów z gry na instrumencie, dla większej precyzji oceniania 

postępów uczniów, stosuje się skalę punktową zamieszczoną poniżej (0-25). Do 

indeksu wpisuje się jedynie ocenę odpowiadającą ilości zdobytych punktów: 

25-24 – celujący 

23-21 – bardzo dobry 

20-19 – dobry plus 

18-16 – dobry 

15-14 – dostateczny plus 

13-11 – dostateczny 

10-9 – dopuszczający 



8-0 – niedostateczny 

Ocenie podlega wykonanie utworów podczas egzaminu, ocena pracy ucznia podczas 

semestru oraz dokonane w semestrze postępy. Ocenę wystawia nauczyciel instrumentu. 

 

Dyplom 

 

§ 14 

 

1. Warunkiem uzyskania Dyplomu Studium podstawowego (I stopnia) jest złożenie 

egzaminu dyplomowego, do którego uczeń jest dopuszczany po uzyskaniu zaliczeń oraz 

zdaniu egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie nauczania. 

2. Otrzymanie Dyplomu następuje po złożeniu egzaminu z wynikiem co najmniej 

dostatecznym. W przypadku nie złożenia egzaminu dyplomowego lub nie uzyskania co 

najmniej oceny dostatecznej uczeń otrzymuje zaświadczenie o nauce w Studium. 

3. Ocena na dyplomie ukończenia Studium jest średnią ocen ze wszystkich przedmiotów 

i egzaminu dyplomowego, przy czym średnia ocen ze wszystkich przedmiotów stanowi 

75% oceny na dyplomie, a ocena z egzaminu dyplomowego 25%. 

4. Do Dyplomu ukończenia Studium dołączany jest Suplement zawierający wykaz 

przedmiotów, na które uczęszczał absolwent Studium wraz z uzyskanymi ocenami. 

Absolwent zachowuje także indeks jako osobisty dokument zawierający szczegółowy 

wykaz przedmiotów i ocen. 

 

 

C. Kurs Mistrzowski  

(II stopnia) 

 

Warunki przyjęcia na Kurs mistrzowski 

 

§ 15 

 

1. Warunkiem przyjęcia na kurs mistrzowski jest złożenie podania o przyjęcie na Kurs 

mistrzowski oraz przedstawienie dyplomu ukończenia studium organistowskiego I 

stopnia albo szkoły o podobnym charakterze. Nie organizuje się przesłuchań 

wstępnych. 

 

2. Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów decyzją dyrektora Instytutu: 

a. na własną prośbę wyrażoną na piśmie do dyrektora Instytutu; 

b. w przypadku niezaliczenia egzaminu poprawkowego z gry na organach, z 

zachowaniem § 12, punkt 10; 

c. w przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków wyrażonych w § 8. 

d. w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem zajęć w terminach i na 

zasadach określonych w umowie. 

 

 

Sposób organizacji nauki i program nauczania 

 

§ 16 

 

1. Kurs mistrzowski trwa dwa lata. 



2. Zajęcia odbywają się w formie warsztatów tematycznych (5 godzin lekcyjnych) w miarę 

możliwości dwa razy w miesiącu. Obok wspólnych zajęć warsztatowych każdy z 

uczniów odbywa lekcję indywidualną z nauczycielem organów przy okazji każdego 

zjazdu. 

3. Rocznie odbywa się 18 zjazdów (o ile to możliwe rozłożone w ten sposób, by w każdym 

miesiącu od października do czerwca odbywały się po dwa zjazdy). 

4. Warunkiem zaliczenia roku jest udział co najmniej w 12 zjazdach oraz zdanie egzaminu 

semestralnego i rocznego z gry na organach. Zajęcia warsztatowe mają charakter 

ćwiczeniowy, dlatego też nie przeprowadza się egzaminów. 

5. Warsztaty tematyczne mogą dotyczyć: improwizacji organowej, kontrapunktu, 

dyrygentury chóralnej, chorału gregoriańskiego, konserwacji organów, metod 

ćwiczenia i pracy nad utworem i innych. W miarę możliwości w programie uwzględnia 

się oczekiwania uczniów, organizując warsztaty według zgłaszanych potrzeb. 

6. Po każdych warsztatach, na prośbę ucznia, wystawia się zaświadczenie o uczestnictwie 

w warsztatach. 

 

Dyplom 

 

§ 17 

 

1. Dyplom ukończenia Kursu mistrzowskiego (kursu II stopnia) otrzymuje uczeń, który 

zaliczył obydwa lata nauki uczestnicząc w wymaganej liczbie warsztatów i składając 

wymagane egzaminy oraz na koniec II roku złożył egzamin dyplomowy z gry na 

organach przed komisją powołaną przez dyrektora Instytutu.  

2. Uprawnienia II stopnia może otrzymać organista, który posiada umiejętności w grze na 

organach odpowiadające absolwentowi szkoły muzycznej II stopnia w klasie organów. 

Podczas egzaminu dyplomowego należy wykonać program złożony z utworów o 

stopniu trudności odpowiadającym utworom przepisanym na egzaminy dyplomowe z 

organów w szkołach muzycznych II stopnia.  

3. Ocenę ogólną na dyplomie stanowi: w połowie średnia z trzech egzaminów 

semestralnych; w połowie ocena z egzaminu dyplomowego z organów.  

4. Do dyplomu dołącza się Suplement z wyszczególnionymi warsztatami, w których 

uczestniczył dany uczeń. 

 

 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWO-FORMACYJNA 

 

Doskonalenie muzyczne i formacja liturgiczna  

 

§ 18 

 

1. Instytut, jako instytucja kształcąca i formująca muzyków kościelnych, może 

organizować szkolenia dla wszystkich osób związanych z posługa muzyczną w 

kontekście działalności Kościoła w szczególności dla organistów, kantorów, 

psałterzystów, animatorów kościelnego życia muzycznego, dyrygentów, członków 

kościelnych zespołów śpiewaczych, solistów i innych.  

2. Program szkoleń zatwierdza Dyrektor Instytutu. 



3. Uczestnicy szkoleń organizowanych przez Instytut po ich ukończeniu mogą uzyskać 

stosowne zaświadczenie, zawierające informacje o formie, czasie i miejscu 

przeprowadzenia szkolenia oraz prowadzących, podejmowanej tematyce i ilości zajęć.  

4. Instytut ma prawo do pobierania opłat za uczestnictwo w oferowanych szkoleniach.  

 

 

Formacja duchowa 

 

§19 

 

1. Muzycy kościelni, oprócz kształcenia muzycznego oraz formacji liturgicznej, 

potrzebują także formacji duchowej, by właściwie wypełniać swoje zadania. Dlatego 

też do zadań Instytutu należy prowadzenie stałej formacji duchowej muzyków 

kościelnych.  

2. Pomocą w formacji duchowej są rekolekcje i dni skupienia. Pośród nich szczególne 

miejsce zajmują rekolekcje dla organistów oraz uczniów Studium organistowskiego, 

jako niezbędny element przygotowania do pełnienia posługi muzycznej w liturgii. 

3. Instytut może organizować dni skupienia i rekolekcje w ramach formacji innych osób 

pełniących posługę muzyczną w liturgii, w szczególności kantorów, psałterzystów, 

animatorów kościelnego życia muzycznego, dyrygentów i członków kościelnych 

zespołów śpiewaczych i innych zainteresowanych osób. 

 

Organizacja duszpasterstwa muzyków kościelnych 

 

§ 20 

 

1. Ze względu na fakt, iż różne grupy osób, zaangażowanych w posługę muzyczną w 

liturgii mają inną specyfikę oraz własne potrzeby, w ramach Instytutu mogą działać 

sekcje koordynujące działalność szkoleniowo-formacyjną skierowaną do różnych grup. 

2. Szczególną uwagę Instytut przykłada do otoczenia opieką duszpasterską organistów, 

dzieci i młodzieży śpiewających i grających w scholach dziecięcych oraz 

młodzieżowych parafialnych zespołach muzycznych, a także członków chórów 

parafialnych. Dla tych grup, a w razie potrzeby także innych, Dyrektor Instytutu może 

powołać sekcje, których zadaniem jest planowanie, rozwijanie i koordynowanie 

duszpasterstwa poszczególnych grup.  

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I NAUKOWA 

 

§ 21 

 

1. Do zadań Instytutu należy promocja dorobku muzycznego Kościoła, poprzez 

organizowanie koncertów muzyki religijnej, konkursów, przeglądów, festiwali itp. 

2. W ramach zachowania i promocji dziedzictwa muzycznego północnego Mazowsza i 

Diecezji Płockiej Instytut może prowadzić badania naukowe nad dorobkiem 

muzycznym twórców związanych z Diecezją Płocką, dokonywać nagrań utworów, 

przygotowywać publikacje poświęcone lokalnej muzyce religijnej i jej twórcom, 

przygotowywać wystawy itp. 

3. Instytut otacza troską instrumenty związane z liturgią w diecezji płockiej. W ramach 

badań naukowych może przygotowywać opinie muzykologiczne o organach 

znajdujących się w kościołach diecezji płockiej i poza nią. Może także gromadzić 



eksponaty i świadectwa muzyczne dokumentujące kształt muzyki kościelnej w diecezji 

płockiej.  

 

 

V. DZIAŁALNOŚĆ PROSPOŁECZNA I PROFILAKTYCZNA 

 

§ 22 

 

1. Instytut może przygotowywać programy profilaktyczne, skierowane do różnych grup 

społecznych. Podstawowym środkiem działalności profilaktycznej pozostaje rozwój 

zainteresowań i talentów muzycznych oraz formacja duchowa.  

2. Przy Instytucie może działać wolontariat. Działalność wolontariuszy wpisuje się w 

realizację celów statutowych Instytutu, służy wspieraniu osób, które tego potrzebują, a 

także osobistemu rozwojowi wolontariuszy. Funkcję koordynatora wolontariatu pełni 

osoba wyznaczona przez Dyrektora Instytutu. 

3. Wolontariusze muszą posiadać kwalifikacje odpowiednie do rodzaju podejmowanych 

świadczeń oraz mają obowiązek wykonania świadczeń zgodnie z zawartym 

porozumieniem o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. 

4. W przypadku wolontariatu trwającego dłużej niż 30 dni porozumienie zostaje zawarte 

w formie pisemnej, w przypadku wolontariatu trwającego nie dłużej niż 30 dni 

porozumienie może przybrać formę ustną lub pisemną. Wolontariusz zawsze ma prawo 

oczekiwać porozumienia w formie pisemnej. 

5. Wolontariusz ma prawo otrzymać zaświadczenie o odbywaniu wolontariatu, w tym o 

zakresie spełnianych obowiązków. Może także wystąpić o przygotowanie pisemnej 

opinii o odbywanym wolontariacie. 

6. Wolontariuszami mogą być osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie, które ukończyły 13 

rok życia. W przypadku osób niepełnoletnich porozumienie o wykonywaniu świadczeń 

wolontarystycznych zawierane jest z rodzicem lub opiekunem prawnym wolontariusza 

albo z wolontariuszem za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 23 

 

1. Sprawy nie ujęte przepisami niniejszego Regulaminu ustala Dyrektor Instytutu. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 

 

 

 


