
Regulamin Studium Życia Rodzinnego Diecezji Siedleckiej 

 

 

Organizacja Studium 

 

1. Studium Życia Rodzinnego Diecezji Siedleckiej organizuje kształcenie 

w zakresie doradztwa małżeńsko-rodzinnego. 

2. Kształcenie i formacja w Studium trwa dwa lata, które są podzielone na 

cztery semestry.  

3. Wszelkie informacje dotyczące działalności Studium, tj. program, plan 

zajęć, wzory pism stanowiące załączniki do Regulaminu, godziny 

funkcjonowania administracji Studium, aktualności z bieżących działań 

Studium, itp. podawane są do wiadomości na stronie internetowej 

www.drsiedlce.pl/studium-zycia-rodzinnego. 

4. Studium używa do korespondencji elektronicznej adresu mailowego: 

studium@drsiedlce.pl.   

 

 

Rekrutacja 

 

5. W procesie rekrutacji kandydaci spełniający warunki stawiane przez Statut 

Studium Życia Rodzinnego Diecezji Siedleckiej powinni w wyznaczonym 

terminie złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną wymagane dokumenty 

i odbyć rozmowę kwalifikacyjną. 

6. Dokumentami wymaganymi do rekrutacji do Studium są: 

a) podanie o przyjęcie do Studium; 

b) dwie kolorowe fotografie; 

c) świadectwo maturalne/dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów; 

d) kwestionariusz osobowy; 

e) oświadczenie słuchacza; 

f) opinię proboszcza. 

Wzory powyższych dokumentów stanowią załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

7. Terminarz rekrutacji jest zamieszczany na stronie internetowej Studium. 

 

 

Słuchacze 

 

8. Słuchacz Studium może odbywać swoje kształcenie i formację w dwóch 

możliwych trybach: wolnym oraz zwyczajnym.  

9. Słuchacz odbywający kształcenie i formację w trybie wolnym uczestniczy 

w zjazdach Studium. 



10. Słuchacz odbywający kształcenie i formację w trybie zwyczajnym 

uczestniczy w: 

a) zjazdach Studium;  

b) kursie dającym kwalifikacje nauczyciela metod Naturalnego 

Planowania Rodziny prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie NPR; 

c) hospitacjach i praktykach w poradni rodzinnej oraz podczas katechez 

przedmałżeńskich i przedślubnych. 

11. Osoby, które ukończyły inne ośrodki kształcenia doradców życia 

rodzinnego, a nie posiadają kwalifikacji nauczyciela NPR, mogą zostać 

dołączone do kursu NPR prowadzonego przez Studium w celu ich 

uzyskania. 

 

 

Zajęcia 

 

12. Zjazdy Studium odbywają się w soboty od września do czerwca 

w terminach podanych na stronie internetowej Studium.  

13. Każdy zjazd rozpoczyna się i trwa od godz. 8:30 do godz. 18:00. Program 

każdego zjazdu zawiera 9 godzin zajęć dydaktycznych po 45 minut każda 

(w tym wykłady, warsztaty, ćwiczenia z zakresu metod Naturalnego 

Planowania Rodziny – NPR) oraz Mszę świętą lub inne modlitwy 

i nabożeństwa. 

14. Oprócz zjazdów Studium słuchacze są zobowiązani do uczestnictwa 

w rekolekcjach ewangelizacyjnych w pierwszym roku kształcenia 

w Studium oraz w rekolekcjach apostolskich w drugim roku. O ich terminie 

dyrektor informuje na początku każdego roku pracy. Koszty związane 

z rekolekcjami nie są wliczone w opłatę z tytułu kształcenia w Studium.  

15. Okresem zaliczeniowym w Studium jest dany rok pracy. Na zakończenie 

roku słuchacze uczestniczący w trybie zwyczajnym powinni uzyskać 

zaliczenie przedmiotów oraz praktyk przewidzianych planem zajęć 

w danym roku, bądź uzupełnić je na zasadach określonych przez 

prowadzącego zajęcia przed ukończeniem Studium. 

16. Zaliczenia zajęć dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie warunków 

zatwierdzonych przez dyrektora Studium.  

17. Na zakończenie roku słuchacze uczestniczący w trybie zwyczajnym 

przystępują do egzaminu ze zrealizowanej części materiału. Egzamin jest 

zdawany przed komisją powołaną przez dyrektora spośród wykładowców 

Studium.  

18. Po zaliczeniu czwartego semestru słuchacz uzyskuje dyplom ukończenia 

Studium Życia Rodzinnego Diecezji Siedleckiej. 

19. Dyplom ukończenia Studium może uzyskać osoba, która: 

a) uczestniczyła w kształceniu i formacji w trybie zwyczajnym; 

b) uczestniczyła przynajmniej w 75% godzin zajęć; 



c) uzyskała wszystkie przewidziane zaliczenia i zdała wszystkie 

przewidziane w programie egzaminy; 

d) odbyła wszystkie przewidziane w programie hospitacje i praktyki; 

e) uczestniczyła w dwóch cyklach rekolekcji przewidzianych 

w programie; 

f) uregulowała zobowiązania finansowe wynikające z udziału w Studium.  

20.  Słuchacze uczestniczący w trybie wolnym nie uzyskują zaliczeń ani nie 

przystępują do egzaminów. 

 

Program Studium 

 

21. Program Studium przewiduje: 

a) 190 godzin zajęć dydaktycznych o charakterze interdyscyplinarnym 

w celu wieloaspektowego pogłębienia problematyki małżeńsko-

rodzinnej, w tym 56 godzin kursu dla nauczycieli NPR; 

b) 12 godzin hospitacji i praktyk; 

c) Msze święte i nabożeństwa; 

d) dwa cykle rekolekcji formacyjnych. 

22. Program zajęć dydaktycznych opracowuje dyrektor Studium i zatwierdza 

Biskup Siedlecki.  

23. Studium w porozumieniu z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii 

Diecezjalnej Siedleckiej zapewnia słuchaczom uczestniczącym w trybie 

zwyczajnym miejsce realizacji hospitacji i praktyk z zakresu poradnictwa 

małżeńsko-rodzinnego, katechez przedmałżeńskich i przedślubnych. 

Dyrektor podaje informacje o wyznaczonych miejscach realizacji praktyk 

na początku semestru, w którym mają być realizowane. 

 

Absolwenci 

 

24. Absolwenci, którzy uczestniczyli w Studium w trybie wolnym mogą 

uzyskać zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach z informacją 

o wymiarze godzin.  

25. Absolwenci, którzy uczestniczyli w Studium w trybie zwyczajnym 

uzyskują dyplom ukończenia Studium oraz dyplom nauczyciela NPR, które 

dają możliwość ubiegania się o misję kanoniczną do pełnienia posługi 

Doradcy Życia Rodzinnego. Szczegółowe wymagania dotyczące pełnienia 

funkcji Doradcy Życia Rodzinnego określają odrębne dokumenty 

Kościoła. 

 

Opłaty 

26. Udział w zajęciach Studium jest odpłatny. Wysokość opłat jest ustalana 

przez Biskupa Siedleckiego i podawana do wiadomości słuchaczom na 

etapie procesu rekrutacyjnego.  



27. Słuchacze Studium mogą dokonywać opłat semestralnych w formie 

jednorazowej wpłaty lub ratalnie na wskazany numer konta lub w biurze 

Studium, w terminie nieprzekraczającym daty zakończenia semestru, 

którego dotyczy opłata.   

28. W przypadku dobrowolnej rezygnacji bądź dyscyplinarnego zwolnienia 

Studium nie zwraca uiszczonych opłat.  

29. W przypadku podjęcia nauki w Studium przez małżeństwo, jednemu ze 

współmałżonków przysługuje ulga w wysokości 50% wartości 

wyznaczonej opłaty.   

30. W szczególnych sytuacjach, na wniosek słuchacza, dyrektor może podjąć 

decyzję o zmniejszeniu lub zwolnieniu z opłaty za Studium.  

31. Opłata za Studium obejmuje:  

a) wynajem lokalu biura i pomieszczeń wykładowych; 

b) wynagrodzenie bądź koszty dojazdu wykładowców oraz prowadzących 

zajęcia; 

c) koszty administracyjne, materiały biurowe i edukacyjne; 

d) wystawienie dyplomu ukończenia Studium; 

e) inne wydatki związane z organizacją pracy Studium. 

 

 

Postanowienia końcowe  

 

32. W sytuacjach nieokreślonych w Regulaminie bądź Statucie o sprawie 

rozstrzyga Dyrektor Studium w ramach swoich kompetencji lub Biskup 

Siedlecki.  

33. Zmiany w Regulaminie wymagają zatwierdzenia Biskupa Siedleckiego.  

34. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
† Kazimierz Gurda   

Biskup Siedlecki 

Ks. Jan Babik 

Kanclerz 

 

 

Siedlce, dnia 8 maja 2022 r. 

 


