
UMOWA MIĘDZY PRZEWODNICZĄCYM KONFERENCJI EPISKOPATU 
POLSKI I BISKUPEM OPOLSKIM A MINISTREM EDUKACJI NARODOWEJ W 

SPRAWIE WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO  
 
 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Prymas Polski, i Biskup Opolski, 
Przewodniczący Rady Naukowej Episkopatu Polski, upoważnieni przez Stolicę Apostolską, 
oraz Minister Edukacji Narodowej, zwani dalej Umawiającymi się Stronami, celem 
określenia zakresu nadzoru władz Kościoła Katolickiego nad Wydziałem Teologicznym 
Uniwersytetu Opolskiego, o którym mowa w Ustawie z dnia 10 marca 1994 r. o utworzeniu 
Uniwersytetu Opolskiego w art. 4 ust. 2 (Dz. U. Nr 55, poz. 225 z 1994 r.), a także dla 
właściwej działalności naukowo-dydaktycznej Wydziału Teologicznego w ramach 
państwowego uniwersytetu, uzgodniły, co następuje:  

Art. 1 
Wydział Teologiczny, jako integralna jednostka organizacyjna państwowego Uniwersytetu 
Opolskiego, w swojej działalności naukowo-dydaktycznej rządzi się przepisami 
państwowymi obowiązującymi szkolnictwo wyższe, Statutem Uniwersytetu Opolskiego, oraz 
przepisami kościelnymi, zawartymi w dokumentach Kościoła, głównie w Konstytucji 
Apostolskiej Jana Pawła II Sapientia Christiana z dnia 29 czerwca 1979 r. i w załączonych do 
tego dokumentu Ordinationes. 

Art. 2 
Nadzór nad całym Uniwersytetem sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Natomiast 
działalność Wydziału Teologicznego nadzorują władze Kościoła Katolickiego w zakresie 
określonym w niniejszej umowie i Statucie Uniwersytetu Opolskiego.  
Nadzór władz kościelnych nad Wydziałem Teologicznym dotyczy w szczególności: 

- doboru nauczycieli akademickich i innych pracowników Wydziału Teologicznego,  
- troski o tożsamość katolicką Wydziału, polegającą na zagwarantowaniu realizacji 
programów studiów oraz wierności doktrynie katolickiej,  
- sposobu wydatkowania środków finansowych przekazanych przez władze kościelne na 
pokrycie kosztów materialnych, związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów 
użytkowanych przez Wydział Teologiczny.  

 
Art. 3 
Władze kościelne reprezentuje każdorazowy Opolski Biskup Diecezjalny, jako Wielki 
Kanclerz Wydziału Teologicznego.  

Statut Uniwersytetu zagwarantuje nadzór Wielkiego Kanclerza nad Wydziałem 
Teologicznym, a w szczególności określi jego prawo do:  

- zatwierdzania kandydatów na dziekana, przedstawionych przez przewodniczącego 
wydziałowej komisji wyborczej,  
- przyjmowania od wybranego dziekana wyznania wiary,  
- udzielania - a w razie konieczności cofania - misji kanonicznej nauczycielom akademickim 
prowadzącym zajęcia w zakresie dyscyplin odnoszących się do wiary i obyczajów oraz 
wyrażania pozostałym nauczycielom zgody na nauczanie innych przedmiotów; szczegółowy 
sposób postępowania określi Regulamin Wydziału,  



- przedkładania Kongregacji Wychowania Katolickiego wniosków o wymagane dla 
profesorów oraz doktorów honoris causa "nihil obstat",  
- informowania Kongregacji Wychowania Katolickiego o poważniejszych sprawach 
Wydziału i przesyłania jej okresowych sprawozdań o stanie Wydziału. 

 
Art. 4 
Nauczycieli akademickich zatrudnia się zgodnie z przepisami ustawy o szkolnictwie 
wyższym, Statutem Uniwersytetu i Regulaminem Wydziału, oraz po spełnieniu warunków 
podanych niżej w ust. 2 i 3.  
Nauczyciele akademiccy, którzy zajmują się dyscyplinami kościelnymi, przed objęciem 
stanowiska muszą uzyskać misję kanoniczną (missio canonica) od Wielkiego Kanclerza i 
złożyć wobec dziekana wyznanie wiary; pozostali nauczyciele akademiccy Wydziału muszą 
otrzymać przed nominacją zgodę na nauczanie (venia docendi).  
Misję kanoniczną lub zgodę na nauczanie na Wydziale Teologicznym wydaje i cofa Wielki 
Kanclerz na wniosek dziekana Wydziału Teologicznego.  
Nauczycielami akademickimi Wydziału Teologicznego mogą być osoby spełniające warunki 
określone w ustawie o szkolnictwie wyższym, a ponadto należące do Kościoła Katolickiego i 
zachowujące jego naukę oraz kierujące się w życiu zasadami moralności chrześcijańskiej.  
W wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza ze względów ekumenicznych, na Wydziale 
Teologicznym może być zatrudniony nauczyciel akademicki, który należy do innego Kościoła 
lub religii, albo nie wyznaje żadnej wiary religijnej, o ile respektuje katolicki charakter 
Wydziału. Nie może on jednak nauczać doktryny katolickiej.  
Nauczyciel akademicki, o którym mowa w ust. 2, któremu cofnięto misję kanoniczną lub 
zgodę na nauczanie nie może prowadzić zajęć na Wydziale Teologicznym. Cofnięcie misji 
kanonicznej lub zgody na nauczanie może stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy.  
Cofnięcie misji kanonicznej lub zgody na nauczanie poprzedzone jest postępowaniem 
określonym w Regulaminie Wydziału.  
Na zwolniony etat będzie zatrudniony pracownik Wydziału Teologicznego, posiadający misję 
kanoniczną lub zgodę na nauczanie.  

Art. 5 
Władze kościelne będą pokrywały koszta związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem 
obiektów użytkowanych przez Wydział Teologiczny.  
Nadzór nad właściwym wykorzystaniem kościelnych środków finansowych przysługuje 
Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału.  
Wynagrodzenie pracowników i pomoc materialną studentom Wydziału zapewni Uniwersytet.  

Art. 6 
Studia teologiczne obejmują pięcioletnie studia magisterskie (ogólny kurs teologii) oraz 
studia doktoranckie (dwuletnie studia licencjackie - ad licentiatum i roczne studia - ad 
lauream), zgodnie z przepisami kościelnymi wymienionymi w art. 1.  

Na Wydziale Teologicznym prowadzi się ponadto studia zawodowe i kursy specjalne.  

Art. 7 
Wydział Teologiczny posiada własny Regulamin, uwzględniający przepisy państwowe i 
kościelne, posiadający aprobatę Kongregacji Wychowania Katolickiego.  
Regulamin Wydziału Teologicznego zgodny będzie z postanowieniami Statutu Uniwersytetu 
Opolskiego. Oba Statuty uwzględniać będą niniejsze uzgodnienia Umawiających się Stron.  



Art. 8 
Wydział Teologiczny formalnie eryguje Stolica Apostolska (kan. 816,1 KPK). 

Art. 9 
Zmiany w niniejszej umowie mogą nastąpić w wyniku uzgodnienia Umawiających się Stron.  

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach.  

Warszawa, dnia 20.09.1994 r. 
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