
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 koś-
cielnego (zob. Konstytucja o świętej liturgii Soboru Watykańskiego II, rozdz. VI, 
n. 115; Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykań-
skim II z 1979 r., rozdz. VI, n. 32).

3. Studium podlega zwierzchnictwu Biskupa Diecezjalnego, który eryguje je sto-
sownym dekretem i określa władzę wykonawczą.

4. Czas działalności Studium jest nieokreślony.

II. Zadania Studium

§ 2

Celem działalności Studium jest pielęgnowanie tradycji i pomnażanie dorobku re-
ligijnej 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.
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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 progra-
mu 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 za-
twierdzony 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 Stu-

dium Organistowskiego.
3. Dyplom ukończenia Studium uprawnia do podjęcia pracy w Kościele rzym-

skokatolickim.

V. Przepisy końcowe

§ 8

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

Celem diecezjalnych instytucji kształcenia muzyków kościelnych, określanych 
często mianem „studium organistowskiego” lub „studium muzyki kościelnej”, jest 
przygotowanie uczniów do samodzielnego wykonywania funkcji organisty kościel-
nego oraz animatora życia muzycznego w parafii.

Poniżej prezentujemy program nauczania, który został skonstruowany w sposób 
zapewniający uczniom gruntowne przygotowanie do realizowania przyszłych zadań. 
Obejmuje on wykaz obowiązkowych przedmiotów wraz z wymiarem minimalnej 
liczby godzin w pełnym cyklu kształcenia oraz minimum treści nauczania. Zarów-
no wymiar godzin, jak i zakres treści nauczania można więc dowolnie poszerzać. 
Program realizowany jest w cyklu 4-letnim. Założono, iż rok szkolny rozpoczyna 
się 1 września, a kończy w czerwcu, trwa więc 10 miesięcy. Tygodniowy wymiar 
zajęć to 5 godzin wykładowych (grupowych) na każdym roku, co daje w sumie 600 
godzin w pełnym cyklu kształcenia, oraz lekcje indywidualne z fortepianu, organów 
i organowego akompaniamentu liturgicznego. W tym ostatnim dopuszcza się rów-
nież zajęcia w małych grupach, 3-4 osobowych. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut, 
zaś średnio na jeden semestr przypada 15 takich jednostek.

Treści programowe większości przedmiotów zostały podane bez podziału na lata 
i semestry. Wyjątek stanowią organy oraz organowy akompaniament liturgiczny, 
w przypadku których przyjęto układ 4-letni. Każdy ośrodek może więc stworzyć 
swój własny ramowy plan nauczania, pod warunkiem, że obejmie on wszystkie wy-
mienione przedmioty i uwzględni podany zakres treści nauczania.

 Przedstawiony poniżej program nauczania, który ma obowiązywać we wszyst-
kich diecezjalnych instytucjach kształcenia muzyków kościelnych, z pewnością nie 
stanowi ideału. Należy jednak podkreślić, iż zrobiono duży krok w kierunku ujedno-
licenia programów we wszystkich studiach organistowskich działających na terenie 
naszego kraju. Można się spodziewać, iż odtąd dyplomy uzyskane przez absolwen-
tów różnych ośrodków będą miały porównywalną wartość oraz odzwierciedlać będą 
rzeczywiste przygotowanie kandydata do posługi organisty.
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