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Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 
1. Instytut Teologiczny w Radomiu, zwany dalej „Instytutem”, został erygowany dekretem Biskupa 
Radomskiego z dnia 29 września 2017 roku (L.dz. 1307/17). 
2. „Instytut” działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa kościelnego zwłaszcza zawarte w: 
a) Kodeksie Prawa Kanonicznego;  
b) Konstytucjach Apostolskich Ojca Świętego Jana Pawła II: W sprawie uniwersytetów i wydziałów 
kościelnych „Sapientia christiana” (15.04.1979), oraz O uniwersytetach katolickich „Ex corde Ecclesiae” 
(15.08.1990);  
c) Instrukcji o Wyższych Instytutach Nauk Religijnych Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej (28.06.2008). 
§ 2 
1. „Instytut” jest kościelną publiczną osobą prawną podlegającą Biskupowi Radomskiemu. 
2. „Instytut” posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 9. ust. 1 pkt. 3, Ustawy z 
dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie art. 13 ust. 5 tej Ustawy, o czym mowa w piśmie Departamentu Wyznań Urzędu Rady Ministrów 
z dnia 2 czerwca 1995 roku (W.ZP-3621/33/95/IS). 
4. Siedziba „Instytutu” znajduje się w Radomiu (26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1). 
 
Rozdział II 
CELE I ZADANIA INSTYTUTU 
§ 3 
1. „Instytut” ma na celu zapewnienie zorganizowanej i systematycznej edukacji i formacji intelektualnej i 
duchowej osób świeckich i zakonnych a także duchownych zmierzającej do budowania harmonii między 
nauką i wiarą, wpisując się w współtworzenie i rozwój chrześcijańskiej kultury społeczności regionu 
radomskiego. 
2. W celu wypełniania swoich zadań oraz możliwości uzyskiwania stopni i tytułów naukowych studentom, 
Biskup Radomski, po uzyskaniu nihil obstat Stolicy Apostolskiej, zawiera umowę naukową o współpracę z 
Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela (zwanym dalej „PWTW”).  
3. Afiliacja dokonana przez wybraną uczelnię nie przekreśla współpracy z innymi ośrodkami akademickimi.  
4. Jeśli zajdzie konieczność zmiany uczelni afiliującej „Instytut”, a będą przemawiały za tym stosowne 
racje, dopuszcza się możliwość ukończenia studiów w uczelni afiliującej, w której student rozpoczynał 
swoją naukę. 
§ 4 
5. Studia i wszelka inna działalność „Instytutu” prowadzone są zgodnie z doktryną Kościoła 
rzymskokatolickiego. 
6. „Instytut” prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną kształcąc studentów na kierunku teologia. Są to 
studia magisterskie i podyplomowe.  
7. Wszystkie zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnego poziomu kształcenia. 



8. Studia odbywają się według planów studiów i programów nauczania uchwalonych na Wydziale 
afiliującym „Instytut”.  
9. „Instytut” realizuje wyznaczone cele poprzez działalność dydaktyczną, naukową, kulturalną, formacyjną 
oraz wydawniczą. 
§ 5 
10. „Instytut”, za zgodą Biskupa Radomskiego, poza działalnością naukowo-dydaktyczną, zmierzającą do 
uzyskania przez studentów stopni i tytułów naukowych, może prowadzić inną działalność, np. formacyjną, 
przeprowadzanie szkoleń i kursów, które będą niezbędne w działalności Kościoła lokalnego lub dla dobra 
społeczności świeckiej. 
 
Rozdział III 
WŁADZE INSTYTUTU 
§ 6 
1. Najwyższą władzą „Instytutu” jest każdorazowy Biskup Radomski, zwany Moderatorem. Do zadań 
Moderatora należy: 
a) troska o właściwe funkcjonowanie „Instytutu”; 
b) powoływanie i odwoływanie Dyrektora „Instytutu” i jego Zastępcy w porozumieniu z Rektorem uczelni 
afiliującej;  
c) czuwanie nad prawowiernością doktrynalną wykładanej nauki;  
d) czuwanie nad przestrzeganiem postanowień statutu; 
e) udzielanie i odwoływanie misji kanonicznej prowadzącym zajęcia. 
§ 7 
2. Zarząd „Instytutu” stanowi Dyrektor oraz jeden lub dwóch jego Zastępców. Dyrektora mianuje Biskup 
Radomski, a jego Zastępcę w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu.  
3. Dyrektor i jego Zastępca powoływani są na pięcioletnią kadencję z możliwością przedłużania na kolejne 
kadencje lub skrócenia jego kadencji. 
§ 8 
4. Całością pracy „Instytutu” kieruje mianowany przez Biskupa Radomskiego Dyrektor „Instytutu”. Do 
obowiązków Dyrektora należy: 
a) reprezentowanie „Instytutu” wobec instytucji kościelnych i świeckich, zwłaszcza wobec Wydziału 
Teologicznego afiliującego;  
b) czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu studiów w porozumieniu z władzami uczelni, która dokonała 
afiliacji; 
c) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem toku studiów, formacji naukowej i duchowej studentów także w 
jej aspekcie dyscyplinarnym; 
d) przyjmowanie kandydatów na studia i skreślanie z listy studentów, które dokonuje się zgodnie z 
regulaminem uczelni afiliującej;  
e) podpisywanie umów z wykładowcami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne; 
f) zarządzanie finansami „Instytutu”;  
g) przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności dla „Moderatora” i Rektora „PWTW”;  
h) podpisywanie urzędowych dokumentów; 
i) rozpatrywanie spraw bieżących wykładowców i studentów; 
j) mianowanie Sekretarza „Instytutu” i organizowanie sekretariatu; 
k) dbanie o dobra materialne „Instytutu”. 
§ 9 
5. Zastępca Dyrektora wspiera Dyrektora w pełnieniu jego zadań i funkcji, a także z jego upoważnienia 
reprezentuje „Instytut” wobec innych organów państwowych i kościelnych. 
 
Rozdział IV 
WYKŁADOWCY 
§ 10 
1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni „Instytutu” posiadają odpowiednie kompetencje w wykładanych 
dziedzinach, nauczają zgodnie doktryną Kościoła katolickiego i dają świadectwo życia chrześcijańskiego. 



2. W przypadku dyscyplin teologicznych wykładowcy posiadają przynajmniej stopień licencjata 
kościelnego, a jeśli zarządzenie uczelni dokonującej afiliacji „Instytutu” tego wymaga, wykładowcą może 
być osoba przynajmniej ze stopniem naukowym doktora. 
3. Dopuszcza się, aby ćwiczenia i lektoraty prowadzili wykładowcy posiadający tytuł magistra. 
4. Seminarium naukowe prowadzi samodzielny pracownik naukowy, a wykładowca posiadający stopień 
doktora jedynie po zatwierdzeniu przez Radę Wydziału uczelni afiliującej.  
§ 11 
5. Decyzję o powołaniu i odwołaniu wykładowcy podejmuje Biskup Radomski na wniosek Dyrektora 
„Instytutu”.  
6. Wykładowcy nauk odnoszących się do wiary i obyczajów muszą otrzymać misję kanoniczną od Biskupa 
Radomskiego, na prośbę Dyrektora „Instytutu”. 
7. Moderator „Instytutu” może pozbawić misji kanonicznej wykładowcę, który naucza niezgodnie z 
doktryną katolicką lub z innych uzasadnionych racji.  
 
Rozdział V 
STUDENCI 
§ 12 
1. Studia w „Instytucie” mogą podjąć osoby konsekrowane, katolicy świeccy oraz duchowni pragnący 
zdobywać i pogłębiać wiedzę z dyscyplin filozoficznych i teologicznych, i spełniający wymogi prawa 
cywilnego i kościelnego odnoszące się do kandydatów na studia wyższe, trzeciego stopnia według systemu 
bolońskiego lub studium podyplomowego. 
2. Procedurę przyjmowania na studia lub ich kontynuację określa Regulamin studiów, do której afiliowany 
jest „Instytut”. 
3. Na podjęcie studiów przez duchownego wymagana jest zgoda własnego biskupa diecezjalnego; dla osoby 
konsekrowanej wymagane jest zezwolenie własnego wyższego przełożonego. 
4. Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego mogą podejmować studia zgodnie z obowiązującymi 
ustawami oraz Statutem i Regulaminem studiów, do której afiliowany jest „Instytut”. 
5. Przyjęcie w poczet studentów „Instytutu” następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. 
6. Zakończenie studiów dokonuje się na podstawie decyzji Dyrektora „Instytutu” w oparciu o przepisy 
uczelni afiliującej. 
§ 13 
7. W zajęciach „Instytutu” biorą udział studenci, którzy dążą do otrzymania stopni i tytułów akademickich, 
uczęszczają na wykłady i ćwiczenia przewidywane programem studiów i zdają wymagane egzaminy oraz 
uzyskują wymagane zaliczenia. 
8. W zajęciach poza studentami „Instytutu” mogą uczestniczyć „wolni słuchacze”. Pozwolenia udziela i 
zasady uczestnictwa określa Dyrektor „Instytutu”. 
§ 14 
9. Studenci mają prawo do: 
a) korzystania z wykładów, ćwiczeń, lektoratów, seminariów naukowych przewidzianych w programie 
studiów;  
b) korzystania z biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu; 
c) ubiegania się o pomoc materialną, w szczególności o stypendia, jeśli takie są przewidziane przez uczelnię 
afiliującą „Instytut”; 
d) urlopu i powtarzania roku. Decyzję podejmuje Dyrektor „Instytutu” w oparciu o dostosowane normy 
ogólne Regulaminu studiów „PWTW”; 
e) uprawnień przewidzianych prawem państwowym a wypływających ze statusu studenta.  
§ 15 
10. Studenci mają obowiązek: 
a) przestrzegania przepisów własnych „Instytutu” oraz uczelni afiliującej;  
b) godnego reprezentowania środowiska akademickiego;  
c) pilnego uczestniczenia w zajęciach;  
d) składania egzaminów lub uzyskiwania zaliczeń w ustalonych przez Dyrektora „Instytutu” w terminach; 
e) uiszczanie opłata czesnego i innych zgodnie z zasadami ustalonymi przez Dyrektora „Instytutu”. 
§ 16 
11. Student może zostać skreślony przez Dyrektora „Instytutu” z listy studentów w przypadku:  



a) otrzymania przynajmniej dwóch ocen niedostatecznych w sesji egzaminacyjnej;  
b) rażącego naruszenia zasad Regulaminu studiów „Instytutu” i „PWTW”; 
c) wykroczenia godzącego w dobre imię wspólnoty akademickiej; 
d) nieuiszczania terminowo należnych opłat. 
12. Studentowi przysługuje tryb odwołania od decyzji Dyrektora „Instytutu” do „Moderatora” tejże 
instytucji.  
 
Rozdział VI 
TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 
§ 17 
1. Temat pracy dyplomowej i magisterskiej student ustala z promotorem. 
2. Temat pracy dyplomowej i magisterskiej zatwierdzany jest przez Radę Wydziału „PWTW”. 
 
Rozdział VII 
ŚRODKI PEDAGOGICZNE I FINANSOWE 
§ 18 
1. „Instytut” korzysta z obiektów oddanych do jego dyspozycji przez Diecezję Radomską na podstawie 
odrębnej umowy.  
2. Na podstawie porozumienia z biblioteką Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Radomskiej, 
wykładowcy i studenci „Instytutu” mają możliwość korzystania z jej zbiorów książek i czasopism w celach, 
które służą formacji duchowej, pogłębianiu nauczania przedmiotów, umożliwiają prowadzenie ćwiczeń i 
seminariów naukowych.  
§ 19 
3. Koszty funkcjonowania „Instytutu” pokrywane są ze składek jego uczestników. Dodatkowymi źródłami 
utrzymania są dotacje diecezjalne, dotyczy to w szczególności kosztów eksploatacji i utrzymania budynku. 
Źródłem pozyskiwania funduszy są także dobrowolne ofiary osób fizycznych i prawnych.  
4. Wysokość tzw. czesnego ustala Dyrektor „Instytutu”. 
5. Opłata afiliacyjna jest ustalana przez Dyrektora „Instytutu” w porozumieniu z Rektorem „PWTW”.  
6. Pozyskane środki finansowe „Instytutu” przeznaczone są na: 
a) realizowanie celów statutowych;  
b) opłaty ponoszone na rzecz jednostki afiliującej;  
c) wynagradzanie wykładowców i personelu pomocniczego;  
d) sprawne funkcjonowanie „Instytutu”;  
e) promocję działalności „Instytutu”; 
f) fundusz reprezentacyjny. 
7. Administracja „Instytutu” finansowo jest autonomiczna względem jednostki dokonującej jej afiliacji. 
8. Nad sprawami finansowymi „Instytutu” sprawuje kontrolę Ekonom Diecezji Radomskiej. 
 
Rozdział VIII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 20 
1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Biskupa Radomskiego.  
2. Statut traci moc z chwilą odwołania lub wydania i zatwierdzenia jego nowej wersji po wcześniejszej 
konsultacji z Rektorem „PWTW”. 
§ 21 
3. Statut, po jego zatwierdzeniu przez Biskupa Radomskiego, zostaje przedłożony Kongregacji Edukacji 
Katolickiej oraz Rektorowi uczelni afiliującej „Instytut”. 
 

Niniejszy statut zatwierdzam 
 
Ks. prał. mgr Edward Poniewierski                                       † Henryk Tomasik 
Kanclerz Kurii                                                   Biskup Radomski 
 
Radom, 29 września 2017 roku 
 


