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ALEKSANDER RADZEWSKI

Poznań

Status organisty na przykładzie 
archidiecezji poznańskiej

W roku 2003 abp Stanisław Gądecki wydał dekret dotyczący usytuowania orga-
nisty w kościele. Nad dokumentem pracowała Archidiecezjalna Komisja Muzyki 
Kościelnej oraz Wydział Ekonomiczny Kurii. Dokument ten ma formę regulaminu, 
w którym uwzględniono przepisy prawa kościelnego, państwowego,  przepisy wyni-
kające z ustawy O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej 
Polskiej z 17.05.1989 r. oraz dokumenty Poznańskiego Synodu Archidiecezjalnego 
(1992–1993).

Organista podlega bezpośrednio władzy kościelnej – proboszczowi, w dalszej 
kolejności Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej, a w trybie nadzwyczajnym 
– Arcybiskupowi Metropolicie.

Z organistą należy zawrzeć jedną z następujących umów:
a) umowę o pracę,
b) umowę–zlecenie,
c) umowę o świadczenie usług muzycznych,
d) zasadę wolontariatu.
Określono podstawowe warunki, które ma spełniać organista:
a) przykładne życie według zasad wiary katolickiej,
b) należyte wykształcenie muzyczne i liturgiczne,
c) znajomość obowiązujących przepisów w zakresie prawodawstwa muzyki 

kościelnej.
Jako właściwe przygotowanie muzyczno-liturgiczne wskazano:
a) dyplom ukończenia diecezjalnego ośrodka kształcenia organistów,
b) dyplom ukończenia średniej szkoły muzycznej w klasie organów z uzupełnie-

niem wiedzy liturgicznej,
c) dyplom ukończenia kierunku „muzyka kościelna” w akademii muzycznej 

i wydziale teologicznym wyższej uczelni,
d) dyplom ukończenia wyższej szkoły muzycznej w klasie organów z odpowied-

nim uzupełnieniem wiedzy liturgicznej.
Proboszcz powinien o zamiarze zawarcia umowy z organistą powiadomić Archi-

diecezjalną Komisję Muzyki Kościelnej celem uzyskania stosownej opinii.
Organista winien być wzorem kultury i uprzejmości, szczególnie przy załatwia-

niu spraw swojego stanowiska. W stosunku do przełożonego jest obowiązany do 
szacunku oraz podporządkowania się jemu w sprawach służbowych.
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Organista jako muzyk kościelny jest współodpowiedzialny za kulturę muzyczną 
w danej wspólnocie parafialnej. Powinien być animatorem w tej dziedzinie, stale 
doskonaląc swoje umiejętności. Swój zawód organista ma pojmować jako powołanie 
do służby Bogu i Kościołowi.

Do obowiązków organisty zaliczono:
a) grę na organach i śpiew podczas Mszy św. i nabożeństw, w których muzyka 

i śpiew są obowiązujące lub przyjęte,
b) kierowanie liturgicznym zespołem śpiewaczym, o ile nie ma osobnego dyrygenta,
c) przygotowanie psałterzysty i kantora do liturgii,
d) ćwiczenie  parafian w śpiewie kościelnym,
e) dbanie o godny stan instrumentu,
f) uczestniczenie przynajmniej raz na trzy lata w rekolekcjach dla organistów 

oraz branie udziału w diecezjalnych kursach organistowskich (obserwuje się 
mały udział).

Organiście za wykonywane świadczenia oraz pracę należy się słuszne wynagro-
dzenie, ustalone w oparciu o prawny charakter zatrudnienia.

Wysokość wynagrodzenia uwzględniać powinna zalecenia Archidiecezjalnej 
Komisji Muzyki Kościelnej, przedstawione w Aneksie Regulaminu.

Zgodnie z przepisami prawa pracy organiście należy się prawo do płatnego urlo-
pu. Wszelkie zastępstwa organisty na czas płatnego urlopu opłacane powinny być 
przez kościelną osobę prawną. Za czynności zlecane organiście w parafii, nie będące 
wynikiem umowy podstawowej, należy się osobna zapłata.

Jeśli organista użytkuje mieszkanie parafialne, ziemię kościelną itp., należy uregu-
lować to osobną umową. 

Rozwiązanie umowy może nastąpić zgodnie z zawartą treścią umowy lub w sytu-
acjach szczególnych, jak:

a) występowanie organisty przeciwko Kościołowi,
b) dawanie zgorszenia własnym postępowaniem,
c) karalności przez sądy powszechne i kościelne,
d) niewłaściwego wypełniania warunków umowy i regulaminu pracy organistów.
Zamiar rozwiązania umowy o pracę z organistą bez wypowiedzenia wraz z mery-

torycznymi podstawami rozwiązania umowy należy przedłożyć Archidiecezjalnej 
Komisji Muzyki Kościelnej, która w ciągu 14 dni wydaje w tej sprawie opinię.

Arcybiskup zalecił, aby w jak najkrótszym czasie uporządkować sprawy zatrud-
nienia organistów, ponieważ panująca sytuacja w archidiecezji poznańskiej jest 
niezadowalająca. Wydaje się, że szczególne znaczenie w powyższych uregulowa-
niach ma część dokumentu, która określa sposób rozdzielenia godzin wynikających 
z umowy na poszczególne czynności organisty.  Za pełny etat uważa się przepraco-
wanie 40 godzin w tygodniu (tak stanowi Kodeks pracy).

Praktyka w zawodach artystycznych (a takim jest również zawód organisty, dyry-
genta, wokalisty) określa, ile czasu przeznacza się na daną czynność. Przyjęto nastę-
pujący podział:
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a) czas na przygotowanie zawodowe – ćwiczenie – 4 godziny,
b) Msza św. w niedzielę – 1 godzina,
c) Msza św. w tygodniu – 1 godzina,
d) Msza św. ślubna – 1 godzina,
e) Msza św. pogrzebowa – 1 godzina,
f) liturgia pogrzebowa – 1 godzina,
g) przerwa między zajęciami wynikającymi z umowy, trwająca nie dłużej niż 

godzinę – 1 godzina,
SUMA

MSZA ŚW. 6.00 – 7.30 – 9.00 – 10.30 – 12.00 5

PRZERWA 1 1 1 1 4

9

h) nabożeństwo – 1 godzina,
i) praca z chórem trwająca godzinę – liczone za 3 godziny,
j) praca z innym zespołem muzycznym trwająca godzinę – 3 godziny,
k) przygotowania psałterzystów i kantorów trwające nie krócej niż 45 minut – 

1 godzina,
l) podstawowe czynności związane z opieką nad instrumentem i miejscem pracy 

– 1 godzina (zastrzeżenie: naprawy może dokonywać wyłącznie osoba posia-
dająca uprawnienia organmistrzowskie), 

ł) przygotowanie parafian do wspólnego śpiewu (np. 6 prób po 10 min.) – 
1 godzina.

Do czasu pracy organisty można zaliczyć także akompaniowanie zespołom 
muzycznym, organizowanie koncertów w parafii, animację życia muzycznego 
w parafii. Pracę organisty ponad etat traktuje się jako pracę w godzinach nadliczbo-
wych. Wysokość stawki godzinowej określa umowa między kościelną osobą prawną 
a organistą, biorąca pod uwagę miejscowy zwyczaj i możliwości finansowe parafii.

Na wysokość wynagrodzenia wpływ powinien mieć staż pracy i wykształce-
nie. Uzyskanie wyższych kwalifikacji zawodowych  powinno skutkować dodatkiem 
w wysokości 20% pensji zasadniczej.

Organiście zatrudnionemu na pełnym etacie przysługuje jeden wolny dzień 
w tygodniu, uzgodniony z kościelną osobą prawną. Podczas trwającego obecnie 
Synodu Archidiecezjalnego trwają prace nad doprecyzowaniem niektórych proble-
mów dotyczących roli i miejsca muzyki w liturgii. Stałym punktem wizytacji dusz-
pasterskich jest kontrola istniejącego stanu statusu organisty.


