


ADMINISTRACJA 
Kościół katolicki jest największą 
wspólnotą wyznaniową w Polsce.  
Jest ona kierowana przez biskupów 
należących do Konferencji Episkopatu 
Polski. 
Zebrania Konferencji Episkopatu Polski 
o odbywają się kilka razy w ciągu roku. 
Organem wykonującym władzę 
pomiędzy zebraniami jest Prezydium 
KEP. 
 

 



Od 2014 roku szefem Prezydium i 
Przewodniczącym Konferencji Episkopatu 
Polski jest arcybiskup Stanisław Gądecki, 
metropolita poznański.  

Przewodniczący KEP reprezentuje ją 
wobec władz świeckich w Polsce, jak i za 
granicą, a także wchodzi w skład 
Konferencji Przewodniczących 
Episkopatów Europy.  

 Arcybiskup gnieźnieński jest automatycznie Prymasem Polski. Sam 
tytuł prymasa nie daje jednak w Kościele rzymskokatolickim żadnej 
władzy rządzenia. Prymasi pełnią najczęściej wyłącznie funkcje 
reprezentacyjne. 

 



W Polsce Prymasi zachowują 
honorowe pierwszeństwo wśród 
biskupów.  

Obecnym prymasem Polski jest abp 
Wojciech Polak.  

Administracja kościoła katolickiego 
w Polsce liczy 14 metropolii, do 
których należy łącznie 41 diecezji 
z ponad dziesięcioma tysiącami 
parafii. 

 



METROPOLIA 
Metropolia jest związkiem terytorialnym kilku diecezji.  

W metropolii władzę administracyjną sprawuje arcybiskup 

metropolita, jednakże bez możliwości ingerencji w 

zarządzanie należących do niej poszczególnych diecezji, 

gdzie władza biskupa miejsca podlega jedynie i w sposób 

bezpośredni biskupowi Rzymu (papieżowi). 

 



METROPOLIA KATOWICKA 

Jedną z metropolii jest metropolia katowicka, 
aktualnie zarządzana przez abpa Wiktora 
Skworca. 

Nasza (katowicka) metropolia składa się z: 
archidiecezji katowickiej oraz diecezji 
opolskiej i gliwickiej. 

Według danych GUS Kościół Rzymskokatolicki 
w RP skupia ponad 34 miliony wiernych, z 
których w metropolii katowickiej zamieszkuje 
ponad 2 mln 800 tys.. 

 

 



DOKTRYNA 
Podstawowe prawdy wiary znajdują się w Piśmie Świętym, 

Tradycji, pismach Ojców Kościoła oraz dokumentach wydanych 

przez Magisterium Kościoła, które zawierają zasady 

dogmatyczne ogłoszone przez papieży lub uchwalone przez 

biskupów na 21 soborach powszechnych (ostatnim soborem był 

Sobór Watykański II, który odbył się w latach 1962-65).  

Zasady wiary zostały również wyłożone w Katechizmie Kościoła 

Katolickiego. 

 



KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI 
Sprawy organizacyjne Kościoła rzymskokatolickiego reguluje Kodeks 
Prawa Kanonicznego z 1983 r.  

Kościół rzymskokatolicki ma swoją własną tradycję liturgiczną. 
Obecnie obowiązującą formą sprawowania liturgii jest tzw. Novus 
Ordo Missae (Nowy Porządek Mszy), opracowany po Soborze 
Watykańskim II i przyjęty przez papieża Pawła VI Konstytucją 
Apostolską Missale Romanum w 1969 r. 

Celebracja Mszy Św. odbywa się w oparciu o Mszał Rzymski. 



KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI 
Kościół Rzymskokatolicki w RP posiada osobowość prawną, którą reguluje konkordat 

zawarty między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską w 1993 r. oraz Ustawa          

z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

Ustalenia te dotyczą nie tylko Kościoła łacińskiego, ale także innych odłamów Kościoła 

katolickiego, które są obecne w Polsce, czyli Kościołów obrządku bizantyjsko-

ukraińskiego (Kościół greckokatolicki), bizantyjsko-słowiańskiego (Kościół neounicki) oraz 

ormiańskiego (Kościół ormiański).  

W ciągu 2020 r. w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce udzielono ponad 402 tysiące 

sakramentów chrztu, przeszło 346 tysięcy sakramentów Pierwszej Komunii Świętej, 

blisko 250 tysięcy sakramentów bierzmowania i prawie 152 tysiące sakramentów 

małżeństwa. 
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