
STATUTMŁODZIEŻOWEGO CENTRUM  

EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO STUDNIA 

W PŁOCKU 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawcze Studnia w Płocku (zwane dalej: MCEW Studnia) jest kościelną 
jednostką organizacyjną Diecezji Płockiej, podległą Biskupowi Płockiemu. 

§ 2 

1. MCEW Studnia działa w ramach kościelnej osoby prawnej, która ją powołała, tj. Diecezji Płockiej (art. 12 Ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jednolity Dz.U. z 2013 
r. nr 1169 ze zmianami).  

2. MCEW Studnia jest odrębnym podmiotem podatkowym w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, w tym 
gospodarczej.  

§ 3 

Patronem MCEW Studnia jest św. Jan Paweł II. 

§ 4 

Siedziba MCEW Studnia znajduje się w Płocku.  

§ 5 

MCEW Studnia posługuje się własnym logo i podłużną pieczęcią z napisem: „Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-
Wychowawcze Studnia w Płocku”. 

§ 6 

MCEW Studnia stanowi zaplecze gospodarcze i ekonomiczne dla działań podejmowanych przez Diecezjalne 
Duszpasterstwo Młodzieży Studnia i Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży Diecezji Płockiej. 

 

Rozdział II 
Cele i środki działania 

§ 7 

Celem MCEW Studnia jest prowadzenie działalności religijnej, kulturalnej, naukowej, wychowawczej i edukacyjnej, a także 
działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz dobroczynności. Jego cele szczegółowe to: 

a. prowadzenie działalności duszpasterskiej wśród osób przebywających w MCEW Studnia (sakramenty, nabożeństwa, 
rekolekcje indywidualne i grupowe itp.);  

b. organizowanie rekolekcji, dni skupienia i innych form spotkań modlitewnych kierowanych do młodzieży i dorosłych; 
c. promocja pozytywnych wzorców osobowych i postaw, opartych na wartościach chrześcijańskich; 
d. szerzenie wiedzy religijnej oraz kształtowanie odpowiedzialności obywatelskiej; 
e. krzewienie wśród młodzieży ideałów: szacunku dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, poszanowania 

i krzewienia chrześcijańskiej wizji małżeństwa oraz rodziny, patriotyzmu jako miłości Ojczyny, jedności i solidarności, 
tolerancji i współpracy międzykulturowej; 

f. aktywizacja, wspieranie i integracja młodzieży z różnych środowisk, ruchów, wspólnot i organizacji; 
g. inicjowanie i wspieranie działalności młodzieży w różnorodnych dziedzinach kultury i sztuki; 
h. wspieranie wszechstronnego rozwoju naukowego i różnych form samokształcenia wśród młodzieży; 
i. prowadzenie pracy dydaktycznej i wychowawczej, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym; 
j. inicjowanie, propagowanie i wspieranie różnych form wypoczynku;  
k. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży; 
l. działalność charytatywna; 
m. przeprowadzanie spotkań, warsztatów, zajęć dydaktycznych, konferencji i szkoleń; 
n. organizowanie imprez kulturalnych: festiwali, koncertów, przedstawień, akcji informacyjno-promocyjnych; 
o. współpraca z instytucjami kościelnymi i samorządem terytorialnym; 
p. świadczenie usługi hotelowej (wynajmowanie pomieszczeń mieszkalnych, konferencyjno-widowiskowych 

i świadczenie usług gastronomicznych).  
 

§ 8 

W realizacji swoich celów MCEW Studnia kieruje się nauczaniem Kościoła katolickiego i wytycznymi Biskupa Płockiego. 

Rozdział III 
Zarządzanie MCEW Studnia 

§ 9 



Zwierzchnią władzę nad MCEW Studnia we wszystkich sprawach ma Biskup Płocki. 

§ 10 

W imieniu Biskupa Płockiego MCEW Studnia zarządza Dyrektor Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego 
Studnia. 

§ 11 

Dyrektora MCEW Studnia powołuje i odwołuje Biskup Płocki. 

Rozdział IV 
Dyrektor 

§ 12 

Dyrektor jest bezpośrednim zarządcą MCEW Studnia. Odpowiada za funkcjonowanie MCEW Studnia we wszystkich 
wymiarach i płaszczyznach działalności. 

§ 13 

Dyrektor reprezentuje MCEW Studnia na zewnątrz, w szczególności wobec organów administracji rządowej 
i samorządowej. Dyrektor upoważniony jest do udzielania pełnomocnictw w granicach swojej kompetencji. 

§ 14 

Dyrektor ustala Regulamin MCEW Studnia, w którym określa zakres działań i sposób funkcjonowania MCEW Studnia oraz 
zakres obowiązków pracowników MCEW Studnia. 

Rozdział V 
Pracownicy 

§ 15 

Dyrektor zatrudnia odpowiednią liczbę pracowników, w celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania MCEW 
Studnia. 

 

§ 16 

Funkcje i zakres obowiązków pracowników określa Regulamin MCEW Studnia.  

§ 17 

Pracownicy zatrudnieni w MCEW Studnia zobligowani są do przestrzegania chrześcijańskich norm postępowania, 
zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym oraz nieustannej pracy nad pogłębianiem swojej wiary i dawania 
świadectwa Ewangelii Chrystusowej.  

Rozdział VI 
Sprawy gospodarcze i administracyjne 

§ 18 

MCEW Studnia może prowadzić działalność gospodarczą i uzyskiwać fundusze z darowizn, subwencji i dotacji, spadków, 
zapisów, ofiarności publicznej, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz sponsoringu, grantów, funduszy celowych 
i dochodów z odsetek bankowych. 

§ 19 

Dochody, uzyskiwane z działalności MCEW Studnia przeznacza się na działalność zgodną z celami statutowymi oraz 
na Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Studnia. 

§ 20 

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

§ 21 

Dyrektor MCEW Studnia przedkłada w pierwszej połowie roku Biskupowi Płockiemu sprawozdanie z rocznej działalności 
MCEW Studnia. 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

§ 22 

Wszelkie zmiany w statucie MCEW Studnia zatwierdza Biskup Płocki. 

 


