STATUT DIECEZJALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
1. Diecezjalna Rada Duszpasterska jest organem doradczym Biskupa Płockiego, któremu służy pomocą w pełnieniu misji
pasterskiej w powierzonym mu Kościele.
2. Do kompetencji Rady należą problemy duszpasterskie, ich analiza, formułowanie wniosków praktycznych
i przedkładanie projektów rozwiązań Biskupowi Płockiemu.
3. Przedmiot badań i posiedzeń Rady określa lub przynajmniej aprobuje Biskup Płocki, uwzględniając realne potrzeby
Diecezji i wnioski Sekretariatu Rady.
4. Do Biskupa Płockiego należy zwoływanie Rady i przewodniczenie jej obradom, a także określanie spraw, które mają
być rozpatrywane oraz wniosków, zgłaszanych przez członków Rady.
5. W skład Rady wchodzą przedstawiciele kapłanów diecezjalnych, instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia
apostolskiego i przede wszystkim katolików świeckich (zob. KPK, kan. 512 § 1).
6. Członkowie Rady pochodzą częściowo z nominacji Biskupa Płockiego, częściowo z wyboru, częściowo zaś z mocy
piastowanego urzędu.
7. Liczba członków Rady, pochodzących z nominacji, nie może przekraczać 1/4 liczby wszystkich jej członków.
8. Z urzędu do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej wchodzą: biskupi pomocniczy, wikariusze generalni, kanclerz Kurii
Diecezjalnej, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej i dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej.
Termin wyborów do Rady i sposób ich przeprowadzenia zarządza Dekretem Biskup Płocki.
9. Kapłani diecezjalni wybierają spośród siebie, na specjalnych zebraniach rejonowych, 12 przedstawicieli na członków
Rady. W każdym rejonie, poza personalnym, winno być wybranych dwóch kapłanów, w tym przynajmniej jeden proboszcz.
10. Kapłani diecezjalni wybierają spośród siebie na specjalnych zebraniach rejonowych 12 przedstawicieli na członków
Rady.
11. Kapłani zakonni wybierają spośród siebie na zebraniu przełożonych domów zakonnych 2 przedstawicieli do Rady.
Siostry zakonne wybierają spośród siebie na zebraniu przełożonych żeńskich domów zakonnych 2 przedstawicielki
do Rady.
12. Dziekani przedstawiają na piśmie Biskupowi Płockiemu po jednym wiernym świeckim z każdego dekanatu.
Po zatwierdzeniu przez Biskupa Płockiego prezentowany kandydat staje się członkiem Rady.
13. Kadencja Rady trwa 5 lat, przy czym Biskup Płocki może dla ważnych przyczyn przedłużyć ją na czas określony.
14. Biskup Płocki powołuje spośród członków Rady Sekretariat, złożony z sekretarza i dwóch zastępców.
15. Sekretariat przedkłada Biskupowi Płockiemu wnioski i propozycje pochodzące od duchowieństwa, osób zakonnych
i wiernych świeckich, sporządza protokół z posiedzeń Rady i listę obecności jej członków na zebraniach oraz prowadzi
korespondencję i archiwum.
16. Korespondencję do Sekretariatu Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej należy kierować na adres Kurii Diecezjalnej
w Płocku, gdzie znajduje się archiwum Rady.
17. W razie potrzeby Biskup Płocki powołuje spośród członków Rady sekcje lub komisje dla rozpatrywania określonych
zagadnień.
18. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku (zob. KPK, kan. 514 § 2).
19. Członkowie Rady mają obowiązek wypowiadania na jej posiedzeniach własnych poglądów oraz poglądów środowiska
i stanu, które reprezentują,
20. Rada ma jedynie głos doradczy (zob. KPK, kan. 514 § 1).
21. Każdy katolik, stowarzyszenie i wspólnota Diecezji Płockiej ma prawo przedkładać do rozpatrzenia przez Diecezjalną
Radę Duszpasterską swoje propozycje, wnioski, postulaty i uwagi duszpasterskie. Zgłasza się je na piśmie do Sekretariatu
Rady.
22. Z chwilą wakansu stolicy biskupiej Diecezjalna Rada Duszpasterska przestaje istnieć.

