
STATUT 

WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO 

W PŁOCKU 

Rozdział I – Postanowienia ogólne  

1. Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku (dalej: Seminarium) jest kościelną jednostką organizacyjną Diecezji Płockiej, 
podległą bezpośrednio Biskupowi Płockiemu.  

2. Seminarium posiada osobowość prawną w rozumieniu prawa kanonicznego i prawa polskiego.  

3. Osobowość prawną, o której mowa w nr. 2, Seminarium posiada z mocy Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 roku (Dz.U.89.29.154) oraz kanonu 238 § 1 Kodeksu Prawa 
Kanonicznego i artykułu 4 ust. 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisanego w dniu 28 
lipca 1993 roku (Dz.U. z 1998 r. Nr 51. poz. 318 i poz. 319). 

4. Patronem Seminarium jest św. Stanisław Kostka. 

5. Siedziba Seminarium znajduje się w Płocku.  

6. Seminarium posługuje się okrągłą pieczęcią z napisem w otoku: „Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku”.  

7. Seminarium jest spadkobiercą wielowiekowej tradycji, która została zapoczątkowana w 1594 roku poprzez powołanie 
Seminarium Duchownego w Pułtusku, oraz kontynuatorem dziedzictwa Seminarium Duchownego w Płocku, utworzonego 
w 1710 roku. 

8. Seminarium jest afiliowane do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie Umowy, 
zawartej w dniu 10 marca 2009 roku. 

9. Seminarium ma sztandar, który jest symbolem uczelni i jest prezentowany podczas ważnych uroczystości. Zgodę 
na użycie sztandaru wyraża rektor. Sztandarowi Seminarium towarzyszy poczet sztandarowy. 

Rozdział II – Cele i środki działania  

10. Seminarium jest wspólnotą naukowo-formacyjną, której podstawowym celem jest przygotowanie do posługi kapłań-
skiej kandydatów, mających ku temu szczerą wolę oraz odznaczających się odpowiednimi przymiotami ludzkimi, moralnymi, 
duchowymi, intelektualnymi i zdrowotnymi na wzór Jezusa Chrystusa, Nauczyciela, Kapłana i Pasterza  

11. Seminarium realizuje swoje cele poprzez dwuletnie studia filozoficzne i czteroletnie studia teologiczne, podczas któ-
rych kandydaci pogłębiają formację: ludzką, duchową, intelektualną i pastoralną.  

12. Pierwszy rok studiów, zwany propedeutycznym, ma na celu: nawiązanie dojrzałej relacji z Jezusem Chrystusem, 
głębsze poznanie siebie i pokonanie niedostatków w zakresie kultury osobistej i życia wspólnotowego.  

13. W realizacji swoich celów Seminarium kieruje się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, zarządzeniami Stolicy 
Apostolskiej, Konferencji Episkopatu Polski, w szczególności Zasadami formacji kapłańskiej w Polsce, prawem synodalnym, 
wytycznymi Biskupa Płockiego oraz postanowieniami niniejszego Statutu. 

Rozdział III – Zarząd 

14. Zwierzchnią władzę nad Seminarium we wszystkich sprawach sprawuje Biskup Płocki. 

15. Nadzór nad Seminarium sprawuje zarząd, w skład którego wchodzą: rektor, prorektor, prefekt, prefekt roku 
propedeutycznego (zwani dalej moderatorami) oraz dyrektor ekonomiczny. Rektor ma prawo zaprosić na obrady zarządu 
ojców duchownych oraz inne kompetentne osoby. 

16. Członków zarządu powołuje i odwołuje Biskup Płocki. 

17. Zakres obowiązków członków zarządu określa Regulamin Organizacyjny Wyższego Seminarium Duchownego 
w Płocku (zwany dalej Regulaminem Organizacyjnym).  

18. Zarząd zobowiązany jest zbierać się co najmniej dwa razy w miesiącu. 

Rozdział IV – Rektor  

19. Rektor jest bezpośrednim przełożonym Seminarium. Odpowiada za funkcjonowanie uczelni we wszystkich jej 
wymiarach we współpracy z innymi moderatorami, ojcami duchownymi, opiekunami kursów, profesorami i dyrektorem 
ekonomicznym.  

20. Rektor reprezentuje Seminarium na zewnątrz, w szczególności wobec organów administracji rządowej i samorządo-
wej, a także we wszystkich sprawach wymagających podejmowania czynności o charakterze zobowiązaniowym. Rektor upo-
ważniony jest do udzielania pełnomocnictw w granicach swojej kompetencji.  

21. Rektor w porozumieniu z zarządem ustala Regulamin Organizacyjny, w którym określa organizację życia wspólnoty 
seminaryjnej, zakres obowiązków moderatorów i innych pracowników Seminarium, a także Regulamin Alumnów Wyższego 
Seminarium Duchownego w Płocku, zwany dalej Regulaminem Alumnów, w którym określa szczegółowe prawa i obowiązki 
alumnów oraz Program Formacyjny Roku Propedeutycznego. Zatwierdza również Regulamin Gospodarstwa Pomocniczego 
Seminarium. 

22. Regulaminy określone w nr. 21 zatwierdza Biskup Płocki.  

Rozdział V – Prorektor i prefekci 



23. Prorektor jest odpowiedzialny za organizację studiów, czuwa nad życiem seminaryjnym i przestrzeganiem przez 
alumnów regulaminów.  

24. Wypełniając obowiązki określone w nr. 23, prorektor wydaje w porozumieniu z rektorem zarządzenia porządkowe.  

25. Prorektor zastępuje rektora pod jego nieobecność, korzystając w tym czasie ze wszystkich jego uprawnień.  

26. Szczegółowy zakres obowiązków prorektora określa Regulamin Organizacyjny.  

27. Prefekci są bezpośrednim współpracownikami rektora, zastępują prorektora pod jego nieobecność.  

28. Szczegółowy zakres obowiązków prefektów określa Regulamin Organizacyjny oraz Program Formacyjny Roku 
Propedeutycznego. 

Rozdział VI – Opiekunowie 

29. Opiekunowie poszczególnych roczników powoływani są przez rektora z grona profesorów Seminarium. 

30. Podstawowym obowiązkiem każdego opiekuna jest troska o właściwy rozwój powierzonej mu wspólnoty roku. 

31. Szczegółowy zakres obowiązków opiekunów określa Regulamin Organizacyjny.  

Rozdział VII – Ojcowie duchowni i spowiednicy 

32. Ojca duchownego Roku Propedeutycznego i pozostałych ojców duchownych mianuje Biskup Płocki.  

33. Ojcowie duchowni są kierownikami duchowymi i spowiednikami alumnów. Zakres obowiązków ojców duchownych 
określa Regulamin Organizacyjny. Ojcowie zobowiązani są do zamieszkania na terenie Seminarium. Nie mogą podejmować 
jakichkolwiek innych zajęć stałych bez zgody Biskupa Płockiego. 

34. Innych spowiedników mianuje Biskup Płocki na wniosek rektora Seminarium. Ojcowie duchowni rekomendują 
rektorowi kandydatów na spowiedników. Spowiednikami roku propedeutycznego z zasady są ojcowie duchowni. Zakres 
obowiązków spowiedników oraz zasady ich wybierania określa Statut Seminarium. 

Rozdział VIII – Dyrektor ekonomiczny  

35. Dyrektor ekonomiczny jest bezpośrednim współpracownikiem rektora w sprawach gospodarczych Seminarium.  

36. Zakres obowiązków dyrektora ekonomicznego określa Regulamin Organizacyjny. 

Rozdział IX – Alumni 

37. Do Seminarium mogą być przyjmowani kandydaci przekonani o swoim powołaniu, których przymioty ludzkie, ducho-
we, moralne, intelektualne oraz zdrowie fizyczne i psychiczne pozwalają oczekiwać, że w przyszłości będą mogli godnie peł-
nić służbę kapłańską. 

38. Kandydaci do Seminarium odbywają rozmowę kwalifikacyjną i zdają egzamin wstępny.  

39. Rozmowę kwalifikacyjną i egzamin wstępny przeprowadza komisja egzaminacyjna, którą powołuje rektor.  

40. Rektor określa szczegółowe warunki dla kandydatów do Seminarium oraz wykaz dokumentów, które zobowiązani są 
przedłożyć we wcześniej ogłoszonym terminie.  

41. Przygotowanie alumnów do kapłaństwa dokonuje się przez: studia filozoficzno-teologiczne, wypracowywanie 
dojrzałej osobowości i umiejętności kierowania się w życiu zasadami ewangelicznymi oraz zdobycie kompetencji 
niezbędnych w posłudze duszpasterskiej.  

42. Ważnymi etapami w przygotowaniu do kapłaństwa są: obłóczyny, posługa lektoratu i akolitatu, kandydatura 
do święceń oraz święcenia diakonatu i prezbiteratu.  

43. Za pobyt w Seminarium alumni wnoszą opłaty miesięczne, których wysokość ustala rektor w porozumieniu z Bisku-
pem Płockim, po zasięgnięciu opinii Rady Gospodarczej.  

44. Zarząd Seminarium może przyznać stypendium zwrotne na pokrycie opłat, o których mowa w nr. 43, o ile jest to 
usprawiedliwione sytuacją materialną alumna i jego postawą w Seminarium.  

Rozdział X – Sprawy dydaktyczno-naukowe  

45. Pracowników dydaktycznych Seminarium mianuje Biskup Płocki. Są oni określani mianem profesorów.  

46. Profesorowie winni posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a w wyjątkowych przypadkach licencjat uniwer-
sytetów lub wydziałów, uznanych przez Stolicę Apostolską.  

47. Profesorowie, oprócz pracy dydaktycznej, winni prowadzić także pracę naukową i dążyć do zdobywania stopnia na-
ukowego doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora.  

48. Profesorowie są nie tylko nauczycielami, lecz także wychowawcami, dlatego przekazywanie wiedzy winni łączyć 
z kształtowaniem postawy kapłańskiej alumnów. 

49. Profesorowie będący księżmi nie mogą bez zgody Biskupa Płockiego podejmować innych stałych zajęć poza Semina-
rium.  

50. Profesorowie podlegają bezpośrednio rektorowi, a w sprawach dotyczących zajęć dydaktycznych prorektorowi. Szcze-
gółowy zakres praw i obowiązków profesorów określa Regulamin Organizacyjny.  

Rozdział XI – Sesje ogólne  



51. Sesję ogólną zwołuje rektor. Do udziału w sesji zobowiązani są członkowie zarządu Seminarium oraz pozostali 
profesorowie. Sesje odbywają się co najmniej cztery razy w ciągu roku akademickiego.  

52. Sesje poświęcone są podejmowaniu decyzji w sprawach wychowawczych i naukowych, szczególnie zaś opiniowaniu 
i kwalifikowaniu alumnów do obłóczyn, posług, kandydatury i święceń. Uczestników sesji obowiązuje tajemnica.  

53. Obowiązek głosowania spoczywa na moderatorach i profesorach. Członkowie sesji mogą zwrócić się do rektora 
z prośbą o wyłączenie ich z głosowania.  

54, Przy kwalifikowaniu do obłóczyn oraz posług lektoratu i akolitatu wymagana jest bezwzględna większość głosów. 
Przy kwalifikowaniu do kandydatury oraz święceń diakonatu i prezbiteratu wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 
głosów. Wyniki głosowań obliczają dwaj skrutatorzy, wyznaczeni przez rektora.  

55. W innych sprawach sesja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym. O jawnym 
bądź tajnym charakterze głosowania decyduje każdorazowo rektor. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos rekto-
ra. O decyzjach podjętych w głosowaniach rektor powiadamia zainteresowanych alumnów.  

Rozdział XII – Sprawy gospodarcze i administracyjne 

56. Rada Gospodarcza jest kolegialnym organem doradczym rektora, powoływanym na jego wniosek przez Biskupa Płoc-
kiego do spraw związanych z finansowaniem działalności Seminarium. W skład Rady Gospodarczej wchodzą członkowie za-
rządu Seminarium, ekonom diecezjalny oraz trzech innych kapłanów, powołanych przez Biskupa Płockiego. Kadencja Rady 
Gospodarczej trwa 5 lat.  

57. Posiedzenia Rady Gospodarczej zwołuje rektor w porozumieniu z ekonomem diecezjalnym. Rektor ustala porządek 
obrad i przewodniczy posiedzeniom. Posiedzenia Rady Gospodarczej odbywają się co najmniej dwa razy w roku. 
Za prowadzenie spraw kancelaryjnych Rady Gospodarczej jest odpowiedzialny dyrektor ekonomiczny.  

58. Rektor przedstawia Biskupowi Płockiemu sprawozdanie, dotyczące stanu finansowego Seminarium, wraz z prelimina-
rzem budżetowym na każdy kolejny rok akademicki.  

59. Zakres obowiązków pracowników administracyjnych ustala rektor.  

60. Księgowa wspomaga dyrektora ekonomicznego Seminarium oraz odpowiada za prowadzenie księgowości. 

61. Seminarium jest wspierane w swych działaniach przez Towarzystwo Przyjaciół Seminarium, którego prezesem jest 
każdorazowy dyrektor ekonomiczny Seminarium. Cele i środki działania Towarzystwa określa jego statut. 

Rozdział XIII – Gospodarstwo pomocnicze 

62. Działalność gospodarcza Seminarium prowadzona jest przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej. Nosi ona nazwę „Gospodarstwo Pomocnicze Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku” (zwana da-
lej „Gospodarstwem Pomocniczym”).  

63. Gospodarstwo Pomocnicze jest odrębnym podmiotem podatkowym w zakresie prowadzonej działalności gospodar-
czej.  

64. Gospodarstwo Pomocnicze zobowiązane jest do przekazywania wszystkich swoich dochodów na potrzeby Semina-
rium.  

65. Gospodarstwo Pomocnicze nie może być obarczane jakimikolwiek obowiązkami o charakterze stałym, związanymi 
z nieodpłatnym świadczeniem usług na rzecz kościelnych i innych jednostek organizacyjnych.  

66. Gospodarstwo Pomocnicze działa na podstawie Regulaminu Gospodarstwa Pomocniczego, zatwierdzonego przez rek-
tora.  

Rozdział XIV – Biblioteka  

67. Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku jest kierowana przez dyrektora, mianowanego przez Biskupa 
Płockiego.  

68. Biblioteka posiada własny Regulamin, zatwierdzony przez Biskupa Płockiego.  

Rozdział XV – Postanowienie końcowe  

69. Traci moc statut Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, zatwierdzony przez Biskupa Płockiego w dniu 8 
maja 2001 roku. 

 


