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KS. GRZEGORZ POŹNIAK

Opole

Kwalifikacje i kategorie organistów

Bogata jest historia organów jako instrumentu ściśle liturgicznego, ale równie 
okazała i pełna różnego rodzaju faktów, zależności i ciekawostek jest historia posłu-
giwania podczas liturgii śpiewem i akompaniamentem przez muzyka określanego 
mianem organisty. Nie sposób podjąć się w tym miejscu nawet jedynie pobieżnego 
szkicu tejże historii. Bezsprzecznym jest natomiast, że w świetle dokumentów Sobo-
ru Watykańskiego II i wszystkich posoborowych dekretaliów współczesny organi-
sta zyskuje uprzywilejowane miejsce w zgromadzonej na modlitwie wspólnocie, co 
z kolei stawia przed nim szczególne zadania. Jak pisze ks. I. Pawlak, „aby podołać 
nałożonym obowiązkom, organista musi nieustannie doskonalić swoje fachowe umie-
jętności oraz pogłębiać wiedzę. Jako muzyk instrumentalista organista jest zobowią-
zany nade wszystko podnosić swoje kwalifikacje muzyczne. Warunkiem koniecz-
nym jest ukończenie odpowiedniej szkoły i zyskanie stosownego dyplomu”1.

„Biuletyn” nr 2 Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych szeroko opisu-
je możliwości kształcenia organisty w kontekście kościelno-państwowym w Polsce. 
Wydaje się, że w obecnej rzeczywistości możliwe jest zdobycie dobrego, a nawet 
bardzo dobrego wykształcenia muzyczno-liturgicznego czy to w kraju, czy za grani-
cą. Fakt ten powoduje jednak, że oto przed Kościołem polskim staje nowe naglą-
ce wyzwanie. Cała gama szkół organistowskich, średnich szkół muzycznych oraz 
możliwości kształcenia muzyków kościelnych na poziomie akademickim zmuszają 
wręcz dzisiaj do próby takiego uszeregowania wymogów i umiejętności organistów, 
by parafiom zapewnić odpowiedniego w stosunku do ich potrzeb muzyka kościel-
nego, jemu samemu zaś godziwe i sprawiedliwe wynagrodzenie, będące wypadko-
wą poziomu jego kwalifikacji, wykształcenia i zaangażowania w posługę i dzieła 
Kościoła.

Zaznaczyć należy, że szereg archidiecezji i diecezji polskich dopracowało się już 
rodzaju regulaminu dla organistów, którego jednym z punktów są właśnie kategorie 
muzyków kościelnych. Pierwszym wnioskiem, jaki nasuwa się z pobieżnej analizy 
tychże regulaminów, jest fakt wielkiego zróżnicowania tej problematyki. Przyjrzyj-
my się zatem 10 regulaminom dla organistów z losowo wybranych polskich diecezji 
(porządek alfabetyczny).

1 I. PAWLAK, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 
20012, s. 272. Zob. także K. SZYMONIK, Kształcenie muzyków kościelnych i warunki ich pracy, AK 72 
(1980), z. 427, s. 251.
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ARCHIDIECEZJA BIAŁOSTOCKA

Zagadnienia związane z kategoriami i kwalifikacjami organistów znajdują się 
w Regulaminie organisty2.

Rozdział II – Warunki ogólne objęcia stanowiska
§ 3. Warunkami podstawowymi objęcia stanowiska organisty przy kościele są:  

należyte wykształcenie zawodowe i ogólne oraz przykładne życie według zasad 
wiary rzymskokatolickiej.

Rozdział IV – Obowiązki organisty
§ 10. Do obowiązków organisty należą:
(…)
10. Organista nie mający odpowiednich kwalifikacji ma obowiązek uczęszczania 

na studium dokształcające organizowane w Archidiecezji.

DIECEZJA GLIWICKA

Zagadnienia związane z kategoriami i kwalifikacjami organistów znajdują się 
w Regulaminie dla organistów diecezji gliwickiej3.

Rozdział V – Wynagrodzenie organisty
17. Na pensję miesięczną składa się: 
a) wynagrodzenie zasadnicze; 
b) dodatek za wykształcenie, przy czym ustala się cztery kategorie organistów: 
I kategoria – dyplomy: akademii muzycznej w klasie organów i studium muzyki 

kościelnej lub innej wyższej uczelni o specjalności: muzyka kościelna;
II kategoria – dyplomy: akademii muzycznej innej specjalności i studium muzyki 

kościelnej;
III kategoria – dyplomy: szkoły muzycznej II stopnia i studium muzyki kościelnej;
IV kategoria – dyplom studium muzyki kościelnej.
Organiści z niższych kategorii mogą starać się o zakwalifikowanie do wyższej. 

Decyzję podejmuje Diecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej.

ARCHIDIECEZJA KATOWICKA

Zagadnienia związane z kategoriami i kwalifikacjami organistów znajdują się 
w Karcie organisty4.

3 – Uposażenie organisty
Należy rozróżniać cztery stopnie kwalifikacji zawodowych organistów:
• wykształcenie wyższe muzyczne organowe wzgl. nieorganowe z ukończeniem 

studium organistowskiego,
• wykształcenie średnie muzyczne organowe wzgl. wykształcenie średnie 

muzyczne nieorganowe z ukończonym studium organistowskim,
• wykształcenie średnie muzyczne nieorganowe wzgl. ukończone studium orga-

nistowskie,
• innego rodzaju kwalifikacje.

2 Abp E. KISIEL, Regulamin organisty, 24 X 1983.
3 Bp J. WIECZOREK, Regulamin dla organistów diecezji gliwickiej, 4 IX 2003.
4 Bp D. ZIMOŃ, Karta organisty, 18 IV 1986.
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DIECEZJA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKA

Zagadnienia związane z kategoriami i kwalifikacjami organistów znajdują się 
w Regulaminie dla organistów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej5.

A – Uwagi ogólne
3. Posady organistowskie dzielą się na trzy kategorie, którym odpowiadają kwali-

fikacje pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Kandydat na organistę z ukończoną 
szkołą muzyczną przedkłada swoje świadectwo Komisji Śpiewu i Muzyki Kościel-
nej i ona ustala, do której kategorii zaliczyć organistę.

ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA

Zagadnienia związane z kategoriami i kwalifikacjami organistów znajdują się 
w Regulaminie organistów archidiecezji krakowskiej6.

Rozdział IV – Podział stanowisk i wymagane kwalifikacje
21. W archidiecezji krakowskiej istnieją trzy kategorie stanowisk organisty:
a) do pierwszej kategorii zalicza się stanowisko organisty w: Bazylice Katedral-

nej na Wawelu, kościołach kolegiackich, wszystkich kościołach w centrum 
Krakowa oraz w kościołach parafialnych powyżej 7 tysięcy wiernych;

b) do drugiej kategorii należą stanowiska organisty w pozostałych kościołach 
na terenie Krakowa oraz w kościołach parafialnych poza Krakowem powyżej 
4 tysięcy wiernych;

c) do trzeciej kategorii należą organiści we wszystkich innych ośrodkach duszpa-
sterskich (w tym w parafiach).

22. Poszczególne stanowiska mogą zajmować:
a) stanowisko kategorii pierwszej – organiści mający wyższe wykształcenie 

muzyczne z dyplomem ukończenia specjalności „muzyka kościelna”, tak 
z Papieskiej Akademii Teologicznej, jak i z Akademii Muzycznej, jak również 
organiści mający wyższe wykształcenie muzyczne w klasie organów Akade-
mii Muzycznej z ukończonym uzupełnieniem znajomości liturgii;

b) stanowisko kategorii drugiej i trzeciej: organiści posiadający średnie wykształ-
cenie muzyczne uzyskane w Archidiecezjalnej Szkole Organistowskiej (ukoń-
czony całkowity cykl kształcenia) oraz absolwenci Średniej Szkoły Muzycz-
nej lub Liceum Muzycznego w klasie organów z ukończonym uzupełnieniem 
znajomości liturgii.

ARCHIDIECEZJA LUBELSKA

Zagadnienia związane z kategoriami i kwalifikacjami organistów znajdują się 
w Statusie organisty w archidiecezji lubelskiej7.

Rozdział IV – Kategorie organistów i kwalifikacje zawodowe
1. Pod względem posiadanego wykształcenia muzycznego w archidiecezji lubel-

skiej istnieją cztery kategorie organistów. Kryterium przynależności do nich stanowi:
 

5 Bp K. NYCZ, Regulamin dla organistów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, [brak daty promulgacji].
6 Kard. F. MACHARSKI, J. DYDUCH, Regulamin organistów Archidiecezji Krakowskiej, 28 X 2000.
7 ARCHIDIECEZJALNA KOMISJA ORGANISTOWSKA, Status organisty w archidiecezji lubelskiej, 28 X 1999.
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a) wyższe wykształcenie muzyczne w zakresie gry na organach oraz przygoto-
wanie liturgiczno-muzyczne w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji orga-
nisty w Kościele katolickim;

b) wyższe lub średnie wykształcenie muzyczne oraz dodatkowe wykształcenie 
specjalistyczne w zakresie organów i liturgiki (studium organistowskie lub 
szkoła równorzędna);

c) szkoła muzyczna bez przygotowania specjalistycznego pod warunkiem uzupeł-
nienia kwalifikacji w studium organistowskim;

d) bez wykształcenia muzycznego pod warunkiem odbywania lub pisemnego 
zobowiązania się do niezwłocznego podjęcia nauki w szkole muzycznej lub 
w studium organistowskim.

DIECEZJA OPOLSKA

Zagadnienia związane z kategoriami i kwalifikacjami organistów znajdują się 
w Regulaminie dla muzyków kościelnych diecezji opolskiej, będącego częścią doku-
mentów I Synodu Diecezji Opolskiej8.

Rozdział III – Kwalifikacje muzyka kościelnego
8. Ze względu na wykształcenie muzyczno-liturgiczne, w diecezji opolskiej istnie-

ją dwie kategorie muzyków kościelnych:
a) kategoria I – wyższe wykształcenie muzyczne oraz dyplom muzyka kościelnego;
b) kategoria II – ukończone Studium Muzyki Kościelnej.

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Zagadnienia związane z kategoriami i kwalifikacjami organistów znajdują się 
w Regulaminie organistów archidiecezji poznańskiej9.

§ II – Wymagane kwalifikacje organisty
2. Archidiecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej zaleca następujące stopnie 

wykształcenia:
a) Dyplom ukończenia diecezjalnych ośrodków kształcenia organistów.
b) Dyplom ukończenia średnich szkół muzycznych w klasie organów z uzupeł-

nieniem wiedzy liturgicznej.
c) Dyplom ukończenia kierunku „muzyka kościelna” w akademiach muzycznych 

i wydziałach teologicznych wyższych uczelni.
d) Dyplom ukończenia wyższych szkół muzycznych w klasie organów z odpo-

wiednim uzupełnieniem wiedzy liturgicznej.

8 Abp A. NOSSOL, Regulamin dla muzyków kościelnych diecezji opolskiej, 28 VI 2005, w: H.J. SOBECZ-
KO I IN. (red.), Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej (2002-2005). Statuty i aneksy, Opole 2005, s. 297-301.

9 Abp S. GĄDECKI, Regulamin organistów archidiecezji poznańskiej, 21 II 2003.
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DIECEZJA TARNOWSKA

Zagadnienia związane z kategoriami i kwalifikacjami organistów znajdują się 
w Regulaminie dla organistów diecezji tarnowskiej10.

Artykuł 3 – Kwalifikacje zawodowe i kategorie stanowisk organistowskich 
§ 2. Wyszczególniony niżej podział parafii diecezji tarnowskiej na trzy kategorie 

stanowi podstawę do zatrudnienia organistów w zależności od ich kwalifikacji: 
• do kategorii pierwszej należą: kościół katedralny, kościoły posiadające tytuły 

bazyliki mniejszej oraz parafie liczące powyżej 8 tysięcy wiernych, 
• do kategorii drugiej należą: znaczniejsze kościoły w diecezji (np. sanktuaria, 

kolegiaty, kościół, z którego regularnie transmitowana jest Msza św. przez 
Diecezjalne Radio RDN) oraz parafie liczące od 4 do 8 tysięcy wiernych, 

• do trzeciej kategorii należą: parafie liczące poniżej 4 tysięcy wiernych oraz 
wszystkie inne parafie i ośrodki duszpasterskie. 

§ 3. Stanowisko organisty w poszczególnych kategoriach parafii mogą zajmować: 
• w parafiach należących do kategorii pierwszej może zajmować kandydat, 

który posiada wyższe wykształcenie (dyplom) następujących uczelni: Papie-
skiej Akademii Teologicznej w Krakowie – specjalności „muzyka kościelna”, 
Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; specjalności 
„muzykologia” Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 
akademii muzycznych – specjalności „muzyka kościelna”; akademii muzycz-
nych – klasy organów wydziału instrumentalnego po pozytywnym złożeniu 
egzaminu z liturgiki, chorału gregoriańskiego, akompaniamentu liturgicznego, 
śpiewu kościelnego i dyrygentury chóralnej przed Diecezjalną Komisją Egza-
minacyjną powołaną przez Dyrektora Wydziału Muzyki Kościelnej;

• w parafiach należących do drugiej kategorii może zajmować kandydat, który 
posiada średnie wykształcenie muzyczne (dyplom) jednego z następujących 
rodzajów szkół: kościelnej średniej szkoły muzycznej o prawach publicz-
nych (Salezjańskie Liceum Muzyczne w Lutomiersku, Archidiecezjalna Szko-
ła Muzyczna w Krakowie itp.); ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stop-
nia w klasie organów lub szkoły muzycznej II stopnia w klasie organów, po 
złożeniu egzaminu z liturgiki, chorału gregoriańskiego, akompaniamentu litur-
gicznego, śpiewu kościelnego, dyrygentury chóralnej przed Diecezjalną Komi-
sją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Wydziału Muzyki Kościelnej, 
Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie ze średnią ocen powy-
żej dobry;

• w parafiach należących do trzeciej kategorii stanowisko organisty może 
zajmować kandydat, który posiada dyplom ukończenia Diecezjalnego Studium 
Organistowskiego w Tarnowie lub innej szkoły tego typu.  

§ 4. Organiści, którzy nie posiadają wymaganego wykształcenia, a pełnią funkcję 
organisty w danej kategorii, zobowiązani są do niezwłocznego uzupełnienia swoich 
kwalifikacji. 

10 Bp W. SKWORC, Regulamin organistów diecezji tarnowskiej, 4 IV 2006.
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ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA

Zagadnienia związane z kategoriami i kwalifikacjami organistów znajdują się 
w Regulaminie dla organistów archidiecezji warszawskiej, będącego częścią doku-
mentów IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej11.

Rozdział II – Podział stanowisk i wymagane kwalifikacje
§ 4. W archidiecezji warszawskiej istnieją trzy kategorie stanowisk organisty:
a) Do pierwszej kategorii zalicza się kościoły: archikatedralny oraz wszystkie 

parafialne powyżej dziesięciu tysięcy wiernych.
b) Do drugiej kategorii należą: pozostałe kościoły na terenie Warszawy oraz 

kościoły parafialne poza Warszawą powyżej czterech tysięcy wiernych.
c) Wszystkie inne ośrodki duszpasterskie należą do trzeciej kategorii.
§ 5. Poszczególne stanowiska mogą zajmować:
a) Stanowisko kategorii pierwszej organiści mający wyższe wykształcenie 

muzyczne w klasie organów, posiadający dyplom I stopnia Instytutu Szkole-
nia Organistów Archidiecezji Warszawskiej lub dyplom Studium Muzyczno-
-Liturgicznego w Aninie.

b) Stanowisko kategorii drugiej organiści posiadający średnie wykształcenie 
muzyczne w klasie organów, dyplom II stopnia Instytutu Szkolenia Orga-
nistów Archidiecezji  Warszawskiej lub świadectwo ukończenia Studium 
Muzyczno-Liturgicznego w Aninie, z wynikiem bardzo dobrym. 

c) Stanowisko kategorii trzeciej organiści posiadający dyplom Instytutu Szkole-
nia Organistów Archidiecezji Warszawskiej III stopnia lub świadectwo ukoń-
czenia Studium Muzyczno-Liturgicznego w Aninie.

Na zakończenie niniejszej prezentacji warto zaproponować zatem rodzaj swoiste-
go wzorca kategorii muzyków kościelnych. Kościół w Niemczech posługuje się od 
lat formułą trzech kategorii: A, B i C – gdzie kategoria A oznacza najlepiej wykształ-
conego muzyka kościelnego. I choć Niemcy względnie często reflektują nad profi-
lem kategorii muzyków kościelnych, to jednak sam układ pozostaje niezmienny12. 
Wydaje się, że tego rodzaju triadyczny podział kategorii pokrywa się ze stopnia-
mi wykształcenia (również muzycznego) w Polsce. Stąd też kategorią I można by 
opisywać muzyka kościelnego z wyższym wykształceniem muzycznym i zweryfi-
kowanymi umiejętnościami muzyczno-liturgicznymi (jeśli organista nie kształcił się 
na kierunku „muzyka kościelna”); kategorią II – muzyka z średnim wykształceniem 
muzycznym i zweryfikowanymi umiejętnościami muzyczno-liturgicznymi (jeśli 
organista nie kształcił się w studium muzyki kościelnej); kategoria III byłaby rodza-
jem podstawowego wykształcenia. Błędną wydaje się być próba uchwycenia wszyst-
kich posługujących w parafiach Kościoła w Polsce organistów w ramy kategorial-

11 Kard. J. GLEMP, Regulamin dla organistów archidiecezji warszawskiej, 8 II 1989, w: [brak red.], IV 
Synod Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 183-187.

12 Zob. np. [brak autora], Arbeitsgemeinschaft der Ämter und Referate. Grundsatzpapiere der „Ar-
beitsgemeinschaft der Ämter/Referate für Kirchenmusik der Diözesen Deutschlands” zur Vorlage beim 
Ständigen Rat der Deutschen Bischfskonferenz, MusSacr 117 (1997), z. 2, s. 124-128.
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nego schematu. Albowiem to nie kategorie mają dostosować się do organistów, ale 
organiści do kategorii, które wyznacza regulamin. Wydaje się, że tak ukierunkowa-
na strategia działania, wsparta przecież finansowo i rodzajem prestiżu, zmobilizuje 
organistów do uzupełniania swojego wykształcenia i umiejętności.

E. Rytel w swoim artykule Funkcja organisty we współczesnym Kościele 
w Polsce w świetle badań stwierdza, że „przeciętny człowiek, uczestnik Eucharystii, 
swoje estetyczne gusty bynajmniej nie kształtuje w oparciu o obowiązujące ustawo-
dawstwo dotyczące muzyki kościelnej. Wydaje się, że te przepisy prawa są mu po 
prostu nieznane. Dla ponad 30% badanych w pracy organisty liczy się jego śpiew. 
(…) Ponad 70% ankietowanych woli śpiewać piosenki religijne podczas liturgii. Stan 
świadomości społecznej, jak wynika z powyższego, w zasadniczy sposób odbiega 
zarówno od historycznej tradycji, jak i od wskazań współczesnego nauczania Kościo-
ła”13. Wydaje się, że ów stan świadomości społecznej, o której mówi autorka, jak 
również stan muzyki w polskich parafiach wynika m.in. z faktu biernej akceptacji 
przez wszystkich odpowiedzialnych poziomu wykształcenia posługujących w para-
fiach organistów, a raczej powiedzieć należałoby po prostu: braku wykształcenia. 
Staje oto dzisiaj zatem przed nami konieczność takiego zaprogramowania funkcjo-
nowania Kościoła polskiego w zakresie posługi organistów, by doprowadzić w przy-
szłości do ustawicznego kształcenia i formatio continua muzyków kościelnych. 

13 E. RYTEL, Funkcja organisty we współczesnym Kościele w Polsce w świetle badań, w: J. KRASSOW-
SKI I IN. (red.), Musica Sacra, cz. 2 (Prace Specjalne 72), Gdańsk 2006, s.  78. Zob. także. I. SIEKIERKA, 
Muzyka a liturgia. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2005, s. 212-215; P. WIŚNIEWSKI (red.), Wokół po-
sługi organisty w parafii. Materiały z I Sesji Naukowej dla Organistów i Muzyków Kościelnych Diecezji 
Płockiej, Płock 2006.


