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INSTRUKCJA DLA ORGANISTÓW 

I. STATUS PRAWNY ORGANISTY 

1. Organista jest wierzącym i praktykującym pracownikiem kościelnym. 

2. Pracodawcą i płatnikiem, któremu organista podlega, jest proboszcz parafii. 

3. Nadrzędną władzą dla organisty jest Diecezjalna Komisja Organistowska. 

Najwyższą władzą jest Biskup Ordynariusz. 

4. Organista jest zatrudniany i zwalniany przez proboszcza parafii za zgodą 

Diecezjalnej Komisji Organistowskiej. 

II. ZATRUDNIENIE ORGANISTY 

Kandydat na organistę przedkłada proboszczowi parafii: 

a) podanie o przyjęcie do pracy; 

b) własnoręcznie napisany życiorys; 

c) świadectwo ślubu (jeżeli zawarł związek małżeński); 

d) świadectwo ogólnego wykształcenia; 

e) świadectwo kwalifikacyjne z zakresu przygotowania organistowskiego; 

f) opinie od poprzednich proboszczów, jeżeli już pracował w innych parafiach. 

Wymienione dokumenty wraz z projektem umowy proboszcz przekazuje Diecezjalnej 

Komisji Organistowskiej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii i po uwzględnieniu ewentualnych 

uwag, zastrzeżeń czy sugestii proboszcz sporządza umowę, którą podpisuje on i kandydat na 

organistę. Umowę spisuje się w czterech egzemplarzach: dla proboszcza, organisty, dziekana 

i Komisji Organistowskiej. Umowa nabiera mocy prawnej po zatwierdzeniu jej przez Kurię. 

III. OBOWIĄZKI ORGANISTY 

Do obowiązków organisty należy: 

a) grać i śpiewać podczas sprawowanej liturgii, w zakresie przewidzianym i ustalonym  

w umowie; 

b) wypełniać ściśle wskazania Stolicy Apostolskiej, Synodu Diecezjalnego i Diecezjalnej 

Komisji Muzycznej, dotyczące muzyki liturgicznej; 
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c) systematycznie uczyć wszystkich parafian i poszczególne grupy stanowe (dzieci, 

młodzież) dawnych i nowych pieśni, przydatnych w liturgii i duszpasterstwie; 

d) prowadzić scholę i chór parafialny, a w miarą możliwości inne zespoły muzyczne; 

e) rozwijać i doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe; 

f) uczestniczyć w konferencjach, zjazdach i rekolekcjach organizowanych przez Referat 

Organistowski; 

g) pomagać wedle potrzeby w pracach parafialnych; 

h) służyć pomocą w przygotowaniu nabożeństw i uroczystości; 

i) roztropnie unikać zbędnych kontaktów z ludźmi odnoszącymi się wrogo do Kościoła; 

j) powiększać (po uzgodnieniu z proboszczem) zbiory nut i śpiewników w podręcznej 

parafialnej bibliotece muzycznej; 

k) prowadzić kancelarię parafialną zgodnie z wymogami prawa. 

IV. UPRAWNIENIA ORGANISTY 

1. Organista za wykonywaną pracę otrzymuje wynagrodzenie, którego wysokość 

uzależniona jest od wykształcenia zawodowego, lat pracy i liczby przepracowanych 

godzin. 

2. Organista ma prawo do mieszkania parafialnego, które winien szanować, dbać o jego 

otoczenie, a wszelkie remonty i przeróbki czynić za zgodą proboszcza. Koszta 

pokrywa parafia. Mieszkania tego ani jego części nie może innym osobom 

wydzierżawiać. Jeżeli organista mieszka w domu wynajętym, opłatę za lokatorne płaci 

parafia. Opłaty za elektryczność, gaz i wodę ponosi organista. 

3. W parafiach, które posiadają ziemię parafialną, organista może otrzymać działką pod 

uprawę warzyw. 

4. Organiście przysługuje, według ogólnych zasad, w ciągu roku miesięczny płatny 

urlop. Termin uzgadnia z proboszczem. Zastępstwo opłaca parafia. 

5.  Koszty wynikające z uczestniczenia w konferencjach i rekolekcjach pokrywa parafia. 

6. Sprawy ubezpieczeń i podatku od wynagrodzeń regulują przepisy państwowe. 

V.  ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Rozwiązanie stosunku służbowego prawodawca-pracownik następuje  

z trzymiesięcznym wymówieniem pracy przez proboszcza lub organistę. Wymówienie 
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powinno być dokonane na piśmie i wręczone przy świadkach lub przesłane listem 

poleconym. 

2. Przejście na emeryturę lub niezdolność do pracy są regulowane przepisami ogólnymi. 

3. Wypowiedzenie pracy ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem 

obowiązujących przepisów może być spowodowane: 

 

a) samowolnym, permanentnym uchylaniem się od wypełniania obowiązków; 

b) złośliwym nastawianiem wiernych przeciw duszpasterzowi; 

c) dawaniem zgorszenia (np. alkoholizm, życie niemoralne, itp.); 

d) występowaniem przeciw Kościołowi. 

4.  Na tydzień przed opuszczeniem miejsca pracy organista jest zobowiązany przekazać 

proboszczowi instrumenty, bibliotekę muzyczną, sprzęty i wszystko, co stanowi 

własność parafii. 

5. Z chwilą zaprzestania pracy w parafii, jeżeli organista korzystał z mieszkania 

parafialnego, w ciągu miesiąca ma je opuścić. Termin miesięczny opuszczenia 

mieszkania parafialnego dotyczy także rodziny w razie śmierci organisty. 


