
STATUT DIECEZJALNYCH INSTYTUCJI 

KSZTAŁCENIA MUZYKÓW KOŚCIELNYCH 
 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Niniejszy statut reguluje działalność Diecezjalnego Studium Organistowskiego 

(zwanego dalej Studium), którego terenem działania są poszczególne diecezje 

Kościoła rzymskokatolickiego na terenie całej Polski. 

2. Diecezjalne Studium Organistowskie działa na podstawie przepisów prawa 

kościelnego (zob. Konstytucja o Liturgii Soboru Watykańskiego II, rozdz. VI, n. 115; 

Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II z 1979 

r., rozdz. VI, n. 32). 

3. Studium podlega zwierzchnictwu Biskupa Diecezjalnego, który eryguje je stosownym 

dekretem i określa władzę wykonawczą. 

4. Czas działalności Studium jest nieokreślony. 

 

 

II. Zadania Studium 

 

§ 2 

 

Celem działalności Studium jest pielęgnowanie tradycji i pomnażanie dorobku religijnej 

kultury muzycznej. 

 

§ 3 

 

Studium realizuje zamierzone cele poprzez: 

a) kształcenie i wychowywanie muzyków kościelnych: organistów, dyrygentów 

kościelnych zespołów muzycznych i animatorów życia muzycznego; 

b) organizowanie różnych form pomocy metodyczno-programowej w zakresie 

dokształcania muzyczno-liturgicznego organistów i dyrygentów kościelnych zespołów 

muzycznych; 

c) prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki kościelnej. 

 

 

III. Władze Studium 

 

§ 4 

 

1. Władze Studium stanowią: Dyrektor Studium i Rada Pedagogiczna. 

2. Dyrektora Studium mianuje Biskup Diecezji. 

3. Radę Pedagogiczną zatwierdza Biskup Diecezji na wniosek Dyrektora Studium. 

 

§ 5 

 

1. Rada Pedagogiczna odpowiada za przestrzeganie regulaminu i realizację programu 

nauczania oraz decyduje o promocji. 



2. Decyzje Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej składu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos 

Dyrektora Studium. 

 

 

IV. Organizacja Studium 

 

§ 6 

 

1. Szczegółowy program nauczania określa Regulamin Studium Organistowskiego 

zatwierdzony przez Podkomisję Muzyki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski. 

2. O przyjęciu kandydata do Studium decyduje egzamin wstępny. 

3. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, z których każdy zakończony jest sesją 

egzaminacyjną. 

 

§ 7 

 

1. Naukę w Studium kończy egzamin dyplomowy. 

2. Kryterium uzyskania dyplomu odpowiedniego stopnia określa Regulamin Studium 

Organistowskiego. 

3. Dyplom ukończenia Studium uprawnia do podjęcia pracy w Kościele 

rzymskokatolickim. 

 

 

V. Przepisy końcowe 

 

§ 8 

 

Niniejszy Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Konferencję Episkopatu Polski. 

 

 

 


