
Statut 

Studium Życia Rodzinnego 

Diecezji Siedleckiej 
 

 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Studium Życia Rodzinnego Diecezji Siedleckiej, zwane dalej Studium, zostało 

erygowane dekretem Biskupa Siedleckiego z dnia 8 maja 2022 r. (L. dz. 395/2022) na 

podstawie kan. 114 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego i posiada kościelną publiczną 

osobowość prawną w rozumieniu kan. 116 Kodeksu Prawa Kanonicznego. 

2. Studium nie posiada osobowości cywilno-prawnej, lecz działa w ramach kościelnej 

osoby prawnej, która je powołała, tj. Diecezji Siedleckiej, stosownie do art. 12 Ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (Dz. U. Nr 29 poz. 

154, ze zmianami). 

§ 2 

Studium działa na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego, dekretów 

ogólnych wydanych na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, prawa 

partykularnego Diecezji Siedleckiej, dekretów i rozporządzeń Biskupa Siedleckiego 

oraz postanowień niniejszego Statutu, a jego organizacja oparta jest na: Projekcie 

organizacji Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego Komisji Episkopatu Polski do 

spraw Rodziny oraz Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przyjętego podczas 322 

Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 1 maja 

2003 r. 

 

§ 3 

Organem prowadzącym Studium jest Diecezja Siedlecka. 

 

§ 4 

Studium ma swoją siedzibę w Łukowie przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, 

ul. Wyszyńskiego 45, 21-400 Łuków.   

 

§ 5 

W realizacji założeń programowych Studium współpracuje z Wydziałem 

Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, Instytutem Teologicznym 

w Siedlcach, a także z innymi podmiotami.  

 

 

Cele, zadania i sposoby ich realizacji 

 

§ 6 

Celem działalności Studium jest kształcenie i formacja osób świeckich do 

duszpasterskiej posługi Kościoła wobec rodzin.  



 

§ 7 

Zadaniem Studium jest: 

- zapewnienie formacji intelektualnej, duchowej i apostolskiej; 

- przygotowanie do pełnienia posługi doradcy życia rodzinnego; 

- przygotowanie do posługi na rzecz rodzin w parafiach, a zwłaszcza do: formacji 

młodzieży, przygotowania narzeczonych do małżeństwa, specjalistycznego 

towarzyszenia małżonkom oraz katechezy małżonków i rodziców. 

 

§ 8 

Kształcenie i formacja w Studium trwa dwa lata. 

 

§ 9 

Studium realizuje swoje zadania poprzez: 

- przekazywanie wiedzy z zakresu antropologii, etyki, teologii, psychologii i pedagogiki 

rodziny oraz zagadnień biologiczno-medycznych; 

- kształcenie umiejętności praktycznych, w tym komunikacyjnych, metodycznych oraz 

doradczych; 

- formację apostolską poprzez umacnianie wiary, kształtowanie konsekwentnej postawy 

chrześcijańskiej oraz umacnianie postawy misyjnej;  

- wykłady, ćwiczenia, warsztaty, sympozja, udział w konferencjach, kursy, szkolenia, 

realizowane projekty i inne. 

 

§ 10 

Szczegółowe zasady organizacji zajęć, warunki uczestnictwa w Studium oraz program 

zajęć określa Regulamin Studium Życia Rodzinnego Diecezji Siedleckiej zatwierdzony 

przez Biskupa Siedleckiego.  

 

 

Struktura organizacyjna Studium 

 

§ 11 

Studium kieruje i reprezentuje je wobec innych podmiotów Dyrektor, którego powołuje 

i odwołuje Biskup Siedlecki.   

 

§ 12 

Dyrektor Studium: 

- kieruje bieżącą działalnością pedagogiczno-dydaktyczną i administracyjną Studium; 

- zarządza majątkiem Studium; 

- zapewnia kadrę wykładowców i prowadzących zajęcia; 

- kieruje pracami osób posługujących w administracji Studium; 

- troszczy się o realizację bieżących zadań Studium w porozumieniu z Biskupem 

Siedleckim i Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin.  

 

§ 13 



Wykładowcami i prowadzącymi zajęcia w Studium są wykładowcy Instytutu 

Teologicznego w Siedlcach oraz innych uczelni, a także specjaliści z zakresu 

poradnictwa rodzinnego.   

 

§ 14 

Do zadań wykładowców i prowadzących zajęcia należy: 

- prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z programem Studium; 

- zapoznanie na początku roku zajęć z zasadami uzyskania zaliczeń z zajęć; 

- przeprowadzenie kolokwiów i egzaminów zgodnie z przyjętym programem Studium; 

- przygotowanie i udostępnianie słuchaczom materiałów z prowadzonych zajęć, 

zawierających kluczowe treści przedstawianych zagadnień. 

 

§ 15 

Za administrację Studium odpowiada sekretariat, do zadań którego należy:  

- obsługa procesu rekrutacyjnego; 

- prowadzenie dokumentacji oraz obsługa księgowa; 

- obsługa korespondencji Studium; 

- komunikacja ze słuchaczami oraz wykładowcami i prowadzącymi zajęcia; 

- inne zadania zlecone przez dyrektora Studium.  

 

 

Słuchacze  

 

§ 16 

1. Słuchaczami Studium mogą być osoby pełnoletnie, należące do Kościoła 

katolickiego, żyjące według Jego zasad oraz mające zamiar realizować cele 

i zadania Studium. 

2. Zasady rekrutacji określa Regulamin Studium.  

 

§ 17 

Słuchacze Studium mają prawo do korzystania z wszelkich form zajęć i spotkań 

określonych w Regulaminie Studium. 

 

§ 18 

Do obowiązków słuchaczy Studium należy: 

- zapoznanie się i przestrzeganie wskazań Statutu i Regulaminu; 

- uczestnictwo w zjazdach; 

- udział w Eucharystii oraz innych praktykach religijnych proponowanych podczas 

zjazdów Studium; 

- uczestnictwo w rekolekcjach przewidzianych w programie Studium;  

- zdobywanie wiedzy i umiejętności przewidzianych przez program; 

- terminowe wywiązywanie się z przyjętych form weryfikacji wiedzy; 

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i organizacji Studium; 

- przestrzeganie zasad kultury bycia; 

- troska o serdeczną atmosferę wśród uczestników Studium; 

- terminowe regulowanie zobowiązań wobec Studium. 



 

§ 19 

1. W przypadku rażącego naruszenia przez słuchacza zasad nauki katolickiej, 

Statutu lub Regulaminu, dyrektor może zwolnić go dyscyplinarnie 

z uczestnictwa w Studium informując o tym proboszcza parafii miejsca 

zamieszkania słuchacza.  

2. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do Biskupa Siedleckiego  

 

 

Podstawy materialne 

 

§ 20 

Studium utrzymuje się z opłat uczestników oraz środków diecezjalnych. Wszystkie 

pozyskane fundusze przeznaczone są na cele statutowe. 

 

§ 21 

Zasady finansowania określa Regulamin Studium. 

 

§ 22 

Dyrektor Studium jest zobowiązany składać Biskupowi Siedleckiemu sprawozdanie 

finansowe przewidziane w przepisach prawa kościelnego powszechnego 

i partykularnego.  

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 23 

Zmiany w Statucie wymagają zatwierdzenia Biskupa Siedleckiego.  

 

§ 24 

Studium może zostać rozwiązane dekretem Biskupa Siedleckiego.  

 

§ 25 

W przypadku rozwiązania Studium o przeznaczeniu majątku pozostałego po jego 

likwidacji decyduje Biskup Siedlecki. 

 

† Kazimierz Gurda   

Biskup Siedlecki 

Ks. Jan Babik 

Kanclerz 

 

L. dz. 396/2022 

Siedlce, dnia 8 maja 2022 r. 


