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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 11 ± 2008

ZDZISèAW ZARZYCKI

DUSZPASTERSTWO SèUZÇBY CELNEJ W POLSCE

1. WSTEÎP

Patronem StrazÇy Granicznej i SøuzÇby Celnej jest pochodzaÎcy
z Galilei sÂw. Mateusz, Apostoø i Ewangelista, z zawodu celnik, ktoÂrego sÂwieÎto przypada na dzienÂ 21 wrzesÂnia. Pracownicy søuzÇby celnej
w tym dniu obchodzaÎ swoje doroczne sÂwieÎto ± Krajowy DzienÂ SøuzÇby
Celnej1. Z tej racji zwykle w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
i w innych kosÂcioøach oraz kaplicach odprawiana jest msza sÂw. w intencji funkcjonariuszy i pracownikoÂw SøuzÇby Celnej.
W czasach biblijnych ZÇydzi pogardzali celnikami, a wykonywanie
tego zawodu byøo hanÂbiaÎce. CelnikoÂw posaÎdzano o øapoÂwkarstwo
i søuzÇbeÎ, a wøasÂciwie kolaboracjeÎ z rzymskim okupantem, w ktoÂrego
interesie pobierali opøaty celne, czeÎsto naduzÇywajaÎc swojego stanowiska dla wøasnej korzysÂci. Jednym z nich byø ¹Lewi, syn Alfeuszaº
(Mk 2, 14; èk 5, 27), ktoÂrego Jezus powoøaø na Apostoøa w komorze
celnej i poÂzÂniej nadaø mu imieÎ Mattaj (Mateusz), co po polsku oznacza ¹Dar Bogaº. Jako celnik pracowaø w Kafarnaum, gdzie pobieraø opøaty za przejazdy i przewoÂz towaroÂw przez jezioro Geneza1
Zob. M. StanÂczyk, K. Skrzydøowska-Kalukin, Celnicy do spowiedzi, pod adresem Izby Celnej w èodzi: http://www.lodz.ic.gov.pl/index.php?id=17&look=95, styczenÂ 2008 r. TychzÇe, internetowe wydanie ¹dziennik.plº, z 8 sierpnia 2007 r. pt. ¹Ministerstwo FinansoÂw chce spowiadacÂ celnikoÂwº. Niniejszy artykuø uwzgleÎdnia stan
prawny i faktyczny na poczaÎtek stycznia 2008 r.
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ret2. Porzucenie dotychczasowego zajeÎcia i poÂjsÂcie za Chrystusem
oznaczaøo ogromnaÎ nobilitacja dla przedstawiciela tego zawodu3.
2. PODSTAWY W PRAWIE KOSÂCIELNYM
DLA DZIAèANIA DUSZPASTERSTWA W SèUZÇBIE CELNEJ

Przez døugie wieki opieka duszpasterska nad pracownikami skarbowo-celnymi byøa tresÂciaÎ ogoÂlnej dziaøalnosÂci duszpasterskiej KosÂcioøa. WazÇnym impulsem dla rozwoju duszpasterstwa specjalnego
byøy dokumenty Vaticanum Secundum4. Na uwageÎ zasøuguje takzÇe
symboliczny wyraz uznania wobec tej posøugi (i profesji), jaki wyraziø
papiezÇ Jan Paweø II w poczaÎtkach swojego pontyfikatu (24 stycznia
1980 r.), przyjmujaÎc na audiencji wøoskich kapelanoÂw wojskowych
pracujaÎcych m.in. w strazÇy celno-podatkowej. W teksÂcie przemoÂwienia zwroÂciø uwageÎ na szczegoÂlnie trudny charakter pracy kapelanoÂw
w tych søuzÇbach5. Stolica Apostolska od pewnego juzÇ czasu wydaje
wiele dokumentoÂw o charakterze normatywno-duszpasterskim majaÎcych na celu zapewnienie duszpasterskiej opieki nad tymi wiernymi, ktoÂrzy z przyczyn zawodowych nie saÎ w stanie korzystacÂ z normalnej (parafialnej) opieki pasterskiej6.

2

Z kazania ks. bp. gen. dyw. Tadeusza Pøoskiego, Biskupa Polowego WP wygøoszonego w Katedrze Polowej WP w SÂwieÎto sÂw. Mateusza patrona SøuzÇby Celnej
w dniu 21 wrzesÂnia 2007 r. Zob. http://www.strazgraniczna.pl/duszpasterstwo/index_html/drk19, grudzienÂ 2007 r.
3
Jedna z biblijnych przypowiesÂci opowiada o tym, zÇe Jezus jadø z celnikami
posiøek, a jego uczniowie sieÎ dziwili, jak mozÇna jesÂcÂ z kimsÂ tak plugawym. Jezus na
to rzekø im: ¹Nie potrzebujaÎ lekarza zdrowi, lecz ci, ktoÂrzy sieÎ zÂle majaÎ [...] Bo nie
przyszedøem powoøacÂ sprawiedliwych, ale grzesznikoÂwº (Mt 9,12-13).
4
E. Wiszowaty, Duszpasterstwo Policji. Studium pastoralno-socjologiczne,
Szczytno 2002, s. 27.
5
PrzemoÂwienie opublikowano w ¹L'Osservatore Romanoº 1980, nr 20, s. 1-2: Il
Santo Padre ai Capellani militari d'Italia. Con voi Cristo Áe vicino ai giovani militari,
podajeÎ za E. Wiszowaty, Duszpasterstwo, s. 52.
6
T. Pawluk, Prawo kanoniczne wedøug Kodeksu Jana Pawøa II, t. II: Lud BozÇy
jego nauczanie i usÂwieÎcenie, Olsztyn 2002, s. 261-262.
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Podstaw w prawie kanonicznym dla dziaøalnosÂci duszpasterstwa
specjalnego (w tym søuzÇb celnych) nalezÇy dopatrywacÂ sieÎ m.in. w kan.
516 § 2 i kan. 564, chociazÇ duszpasterstwo søuzÇb celnych nie jest
regulowane odreÎbnymi przepisami prawa kosÂcielnego powszechnego
czy partykularnego. W mysÂl pierwszego z cytowanych przepisoÂw
¹Tam, gdzie jakiesÂ wspoÂlnoty wiernych nie mogaÎ bycÂ erygowane,
jako parafie lub parafie tymczasowe, biskup diecezjalny powinien
w inny sposoÂb zapewnicÂ im pasterskaÎ opiekeÎº. A w sÂwietle drugiego
z cytowanych kanonoÂw ¹Kapelanem jest kapøan, ktoÂremu powierza
sieÎ przynajmniej czeÎsÂciowo staøaÎ troskeÎ pasterskaÎ o jakaÎsÂ wspoÂlnoteÎ
lub specjalny zespoÂø wiernych, wykonywanaÎ zgodnie z postanowieniami prawa powszechnego lub partykularnegoº7.
3. HISTORIA DUSZPASTERSTWA W SèUZÇBIE CELNEJ W POLSCE

Od samego poczaÎtku aktywnosÂci KosÂcioøa na ziemiach polskich
w sÂredniowieczu, kazÇdy wierny miaø zapewnionaÎ opiekeÎ duszpasterskaÎ. Z dobrodziejstw tej opieki mogøy korzystacÂ osoby peøniaÎce roÂzÇne
role spoøeczne i zawodowe, w tym osoby wykonujaÎce obowiaÎzki komornika i caøy jego aparat pomocniczy, søuzÇba podatkowo-celna
miejsc i osad targowych, poborcy ceø, myta i innych podatkoÂw i opøat
lub daniny oraz egzekutorzy kar i opøat saÎdowych.
Historia wyspecjalizowanego duszpasterstwa w søuzÇbach celnych,
finansowych i skarbowych w Polsce sieÎga poczaÎtkoÂw II Rzeczypospolitej i utworzenia juzÇ w 1918 r. panÂstwowej administracji skarbowej8. W tym okresie, wsÂroÂd czternastu roÂzÇnych formacji granicznych
organizacyjnie mozÇna wyroÂzÇnicÂ takzÇe duszpasterstwo nad søuzÇbaÎ celnaÎ9. W strukturach organizacyjnych BaonoÂw Celnych Ministerstwa
7

Tak tezÇ problem ten ujmuje E. Wiszowaty, Duszpasterstwo, s. 57.
Zob. art. VII Konkordatu z dnia 10 lutego 1925 r. (DzUR.P. z 1925 r., nr 72,
poz. 501). Kapelani posiadali prawa proboszczowskie w stosunku do urzeÎdnikoÂw i ich
rodzin.
9
Z. KeÎpa, J. Prochowicz, Duszpasterstwo w formacjach granicznych II i III
Rzeczypospolitej Polskiej, w: Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich, red. J. ZioÂøek, A. BaranÂska, W. Matwiejczyk, D. Nawrot, E.M. ZioÂøek, Lublin
8
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Skarbu utworzonych w dniu 21 stycznia 1921 r., jak i 10 wrzesÂnia
1921 r., ich odpowiednikoÂw w Ministerstwie Spraw WewneÎtrznych
formalnie przewidziano tam etatowych kapelanoÂw10. W tych ostatnich søuzÇbeÎ miaø peønicÂ ks. JoÂzef Niepsuj (etatowy pracownik Komendy WojewoÂdzkiej BaonoÂw Celnych w Wilnie w okresie od 12 wrzesÂnia do 22 listopada 1922 r.).
W czasach Polski Ludowej sformalizowana posøuga kapøanÂska
w administracji panÂstwowej (publicznej) byøa niemozÇliwa, a wieÎc
czy to ogoÂlna (parafialna), a tym bardziej specjalna opieka duszpasterska nad pracownikami søuzÇb celnych i podatkowych formalnie nie
mogøa sieÎ rozwinaÎcÂ i funkcjonowacÂ11.
4. POCZAÎTKI DUSZPASTERSTWA SèUZÇB CELNYCH
W III RZECZYPOSPOLITEJ

Wraz z normalizacjaÎ stosunkoÂw PanÂstwo±KosÂcioÂø w III RP, od
poczaÎtku lat 90. pojawiøa sieÎ potrzeba roztoczenia specjalnej opieki
duszpasterskiej nad wierzaÎcymi zatrudnionymi na roÂzÇnych stanowiskach i zawodach publicznych. KosÂcioøy wzmogøy zainteresowania
nad roztoczeniem opieki duszpasterskiej nie tylko nad przedstawicielami grup zawodowych sÂwieckich, ale przede wszystkim nad zawodami mundurowymi (np.: w wojsku, zakøadach karnych, policji,
strazÇy granicznej12, strazÇy pozÇarnej, strazÇy lesÂnej). Z czasem dostrzezÇono potrzebeÎ roztoczenia wyspecjalizowanej opieki duszpasterskiej
2004, s. 445. Zob. Z. KeÎpa, Kapelani formacji granicznych II Rzeczypospolitej Polskiej,
¹Problemy Ochrony Granicº 1998, nr 1, s. 130.
10
Z. KeÎpa, J. Prochowicz, Duszpasterstwo, s. 451-452. Niestety, temat ten czeka
na swojego odkrywceÎ.
11
Tak tezÇ byøo po reaktywowaniu w 1983 r. izb i urzeÎdoÂw skarbowych.
12
Zob. Porozumienie nr 3 Komendanta GøoÂwnego StrazÇy Granicznej i Biskupa
Polowego Wojska Polskiego w sprawie organizacji katolickiego duszpasterstwa w StrazÇy Granicznej z dnia 10 marca 1995 r. zmienione porozumieniem w sprawie organizacji
i funkcjonowania katolickiego duszpasterstwa w StrazÇy Granicznej zawartym w Warszawie w dniu 2 maja 2007 r. Tak na stronie Ordynariatu WP ± http://www.ordynariat.wp.mil.pl/dokument_wiecej.php?iddokument=27, grudzienÂ 2007 r. Temat ten jest
opracowywany przez autora niniejszego tekstu.
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nad funkcjonariuszami SøuzÇby Celnej. WøasÂnie za wzorcem reaktywowanego w 1995 r. specjalnego duszpasterstwa policyjnego powstaøo duszpasterstwo pracownikoÂw søuzÇb celnych. W rozwoju specjalistycznego duszpasterstwa w Polsce mozÇna dostrzec pewne wyrazÂne
etapy rozwojowe, poczynajaÎc od poziomu søuzÇby kapelanÂskiej peønionej na zasadzie duszpasterstwa parafialnego i woluntariatu, azÇ do
poziomu sformalizowania (i wyspecjalizowania) i odpøatnosÂci z budzÇetu panÂstwa.
Konkordat polski z 28 lipca 1993 r. (DzU z 1998 r., nr 51, poz.
318) nie przewiduje wprost organizacji osobnych jednostek duszpasterstwa w SøuzÇbie Celnej13. Niemniej przepis art. 27 Konkordatu
gwarantuje, zÇe ¹Sprawy wymagajaÎce nowych lub dodatkowych rozwiaÎzanÂ beÎdaÎ regulowane na drodze nowych umoÂw mieÎdzy UkøadajaÎcymi sieÎ Stronami albo uzgodnienÂ mieÎdzy RzaÎdem Rzeczypospolitej Polskiej i KonferencjaÎ Episkopatu Polski upowazÇnionaÎ do tego
przez StoliceÎ ApostolskaÎº14.
Typowym przykøadem takich wewneÎtrznych uzgodnienÂ jest m.in.
porozumienie mieÎdzy Ministrem FinansoÂw i Delegatem Konferencji
Episkopatu Polski ds. SøuzÇby Celnej w sprawie organizacji i funkcjonowania katolickiego duszpasterstwa SøuzÇby Celnej zawarte w Warszawie w dniu 31 pazÂdziernika 2007 r., o ktoÂrym szerzej traktuje
ponizÇszy tekst artykuøu.
Kolejnym etapem w rozwoju wyspecjalizowanego duszpasterstwa w SøuzÇbie Celnej byøa wola sformalizowania tej posøugi na wzoÂr
duszpasterstwa wojskowego lub wieÎziennego, ale na razie bez zatrudniania prezbiteroÂw na etatach panÂstwowych. Formalnym wyrazem
13
Art. 16 ust. 1-4 Konkordatu, traktuje tylko ¹O duszpasterstwie wojskowymº.
Ust. 1: ¹OpiekeÎ duszpasterskaÎ nad zÇoønierzami wyznania katolickiego w czynnej søuzÇbie wojskowej, w tym roÂwniezÇ zawodowej, sprawuje w ramach ordynariatu polowego
Biskup Polowy zgodnie z prawem kanonicznym i statutem zatwierdzonym przez StoliceÎ ApostolskaÎ w porozumieniu z kompetentnymi wøadzami Rzeczypospolitej Polskiejº.
14
Niestety, przepisy ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU, nr 29, poz. 154 ze zm.) gwarantujaÎce
opiekeÎ duszpasterskaÎ wsÂroÂd roÂzÇnych profesji i sytuacji zÇyciowych wiernych (w tym
duszpasterstwa specjalnego, art. 30-32) nie wymienia osobnej opieki duszpasterskiej
w søuzÇbach celno-podatkowych czy policyjnych.
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reakcji na zabiegi i inicjatywy Sekcji Krajowej PracownikoÂw Skarbowych NSZZ ¹SOLIDARNOSÂCÂº byø dekret Konferencja Episkopatu
Polski z dnia 21 marca 2003 r. (znak: SEP-2.6.5.38-1) o powoøaniu
samodzielnego Duszpasterstwa Krajowego SøuzÇb Celnych, Finansowych i Skarbowych15. Peønienie obowiaÎzkoÂw Duszpasterza Krajowego ww. SøuzÇb powierzono ks. kanonikowi Henrykowi Drozdowi. Dla
usprawnienia prac ks. kanonik ustanowiø RadeÎ DuszpasterskaÎ dziaøajaÎcaÎ przy Duszpasterzu Krajowym, ktoÂrej przewodniczaÎcym zostaø
dr Jerzy TchoÂrzewski (byøy wicedyrektor Izby Skarbowej w Warszawie kierujaÎcy OsÂrodkiem Zamiejscowym w Siedlcach).
Sformalizowane duszpasterstwo SøuzÇby Celnej zapewnia posøugeÎ
wszystkim wierzaÎcym pracujaÎcym w Ministerstwie FinansoÂw, izbach
skarbowych, urzeÎdach kontroli skarbowej, urzeÎdach skarbowych
oraz wszystkim pracownikom izb i urzeÎdoÂw celnych, a takzÇe wszystkim pracownikom zajmujaÎcym sieÎ finansami i podatkami, w administracji rzaÎdowej, samorzaÎdowej i gospodarczej.
DostrzegalnaÎ formaÎ aktywnosÂci tego duszpasterstwa jest organizowanie m.in. od 1997 r. OgoÂlnopolskiej Pielgrzymki PracownikoÂw
Celnych i Skarbowych na JasnaÎ GoÂreÎ lub innych miejsc kultu (Rzymu, Budziszyna). Osoby wyroÂzÇniajaÎce sieÎ swojaÎ aktywnosÂciaÎ dla tego
dzieøa honoruje sieÎ specjalnym medalem sÂw. Mateusza za zasøugi dla
Duszpasterstwa SøuzÇb Celnych, Finansowych i Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej16. NalezÇy zauwazÇycÂ, zÇe Duszpasterstwo Krajowe
SøuzÇb Celnych, Finansowych, Podatkowych i Skarbowych wydaje
Biuletyn ¹Oblicza Monetyº (z czeÎstotliwosÂciaÎ dwumiesieÎcznika; z siedzibaÎ redakcji w Siedlcach)17.
15

Zob. http://www.obliczamonety.pl/duszpasterstwo.html, grudzienÂ 2007 r.
Medal jest wreÎczany pracownikom celnym, finansowym oraz skarbowym za
dziaøania na rzecz Duszpasterstwa oraz szczegoÂlne osiaÎgnieÎcia dla szeroko rozumianej integracji sÂrodowiska pracownikoÂw realizujaÎcych zadania pozyskiwania dochodoÂw podatkowych, celnych itp. dla budzÇetu panÂstwa. Pierwszym medalem zostaø
uhonorowany Ojciec SÂwieÎty Jan Paweø II podczas Pielgrzymki PracownikoÂw Celnych
i Skarbowych do Rzymu w dniach 29.04 ± 08.05.2005 r. Zob. strona internetowa
duszpasterstwa SøuzÇby Celnej, http://www.obliczamonety.pl/om_1_2005.html, grudzienÂ 2007 r.
17
Zob. http://www.obliczamonety.pl/duszpasterstwo.html, grudzienÂ 2007 r. Numer pierwszy wydano na Wielkanoc 2004 r. èaÎcznie dotychczas ukazaøo sieÎ 20 nume16
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Od døuzÇszego juzÇ czasu pojawiaøy sieÎ gøosy, zÇe urzeÎdnicy panÂstwowi, a w szczegoÂlnosÂci pracownicy SøuzÇby Celnej, finansowej i skarbowej saÎ wyjaÎtkowo narazÇeni na zjawiska korupcyjne ze strony sÂwiata
biznesu lub zorganizowanej przesteÎpczosÂci. Opieka kapelana nad
pracownikami takich søuzÇb mozÇe pozwolicÂ im na utrzymanie wøasÂciwej postawy moralnej, uniknieÎcie roÂzÇnych grzesznych pokus (co do
zasady penalizowanych na gruncie polskiego prawa karnego), a to
mozÇe bycÂ elementem budowania panÂstwa wolnego od wielu negatywnych zjawisk spoøecznych (np. korupcji) i wyrobienia pozytywnych postaw spoøecznych, w tym szacunku dla prawa (takzÇe celnego)
oraz zawodu celnika.
Wreszcie dojrzaøa idea, zÇe panÂstwo, mimo konstytucyjnej zasady
bezstronnosÂci i niezalezÇnosÂci kazÇdego w swoim zakresie, powinno
jednak wziaÎcÂ na siebie czeÎsÂciowo trud ponoszenia kosztoÂw utrzymania staøych katolickich (na poczaÎtek) duszpasterzy w SøuzÇbie Celnej.
Uzasadnia sieÎ to tym, zÇe dotychczasowa dziaøalnosÂcÂ duszpasterska
w søuzÇbie celnej (panÂstwowej) zdaøa egzamin, a rosnaÎca skala potrzeb
i obowiaÎzkoÂw duszpasterskich w tym sÂrodowisku zawodowym oraz
owoce ich wymiernej posøugi dla dobra spoøeczenÂstwa jest bardzo
wysoko oceniana. Inaczej moÂwiaÎc, trudy cieÎzÇkiej pracy kapelanoÂw
w SøuzÇbie Celnej powinny miecÂ pewien poziom gwarancji odpowiadajaÎcy stanowi wzajemnych partnerskich relacji PanÂstwo-KosÂcioÂø
i bycÂ sformalizowane na gruncie przepisoÂw prawa polskiego wøaÎcznie
z przysøugujaÎcym im stosownym wynagrodzeniem, a nawet pomocaÎ
panÂstwa w realizacji zadanÂ (funkcji) duszpasterskich m.in. poprzez
dofinansowanie do utrzymania miejsc kultu i innych pomieszczenÂ,
sÂrodkoÂw transportu itp.18.

roÂw (po 5 w kazÇdym roku). W nr 1 z 2004 r., czytamy, zÇe ¹Oblicza Monetyº jest
¹adresowane do ludzi, ktoÂrzy pracaÎ i swym powoøaniem chroniaÎ i pomnazÇajaÎ spoøeczne dobro zawarte w majaÎtku narodowym. [...] i zÇe biuletyn beÎdzie dobrze søuzÇyø rzetelnej informacji o pracach duszpasterstwaº (ks. Henryk Drozd).
18
Zob. http://www.gazetawyborcza.pl/1,75248,4403951.html, grudzienÂ 2007 r.
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5. WèAÎCZENIE DUSZPASTERSTWA CELNEGO DO ORDYNARIATU
WOJSKA POLSKIEGO

SøuzÇba Celna w Polsce na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1999 r.
o SøuzÇbie Celnej (DzU, nr 72, poz. 802) zostaøa uznana za formacjeÎ
mundurowaÎ19. Mimo to w zasadzie do jesieni 2006 r. byø jedynaÎ
formacjaÎ mundurowaÎ niepodlegajaÎcaÎ duszpasterstwu wojskowemu.
Sytuacja ta na gruncie kosÂcielno-prawnym zmieniøa sieÎ po 19 pazÂdziernika 2006 r., kiedy to na podstawie podjeÎtej w tym dniu uchwaøy
na 337 zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski funkcjonariusze SøuzÇby Celnej RP (takzÇe policja polska) zostali wøaÎczeni do
duszpasterstwa wojskowego Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego a Biskup Polowy Wojska Polskiego staø sieÎ odpowiedzialnym za
opiekeÎ i posøugeÎ duszpasterskaÎ w SøuzÇbie Celnej na terenie Polski20.
ZresztaÎ, z inicjatywaÎ wøaÎczenia funkcjonariuszy SøuzÇby Celnej do
duszpasterstwa wojskowego, prowadzonego przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego wystaÎpiø w pisÂmie skierowanym do KEP z dnia
6 lipca 2006 r. (SC-WP-066-2/06/1951) oÂwczesny Szef SøuzÇby Celnej
Marian BanasÂ.
Uchwaøa KEP z 2006 r. oznaczaøa, zÇe na gruncie partykularnych
przepisoÂw kosÂcielnych zalegalizowano powstanie i dziaøalnosÂcÂ tego
rodzaju staøego juzÇ wtedy duszpasterstwa SøuzÇby Celnej i podciaÎgnieÎto je na ten poziom gwarancji prawnej dziaøalnosÂci, ktoÂry przysøuguje
innej, liczebnejszej formacji mundurowej, czyli Ordynariatowi WP.
A jak wiadomo, Ordynariat Polowy ma swoje umocowanie w kon19

Obecnie obowiaÎzuje tekst jednolity tej ustawy (DzU z 2004 r., nr 156, poz. 1641
ze zm.). W Ministerstwie FinansoÂw dobiegajaÎ konÂca prace nad projektami ustaw
wprowadzajaÎcymi jednolity system administrowania i funkcjonowania administracji
celnej i skarbowej, ktoÂraÎ øaÎcznie nazywamy KrajowaÎ AdministracjaÎ SkarbowaÎ.
20
W wykonaniu tej uchwaøy, PrzewodniczaÎcy Konferencji Episkopatu Polski abp
JoÂzef Michalik w pisÂmie z dnia 25 pazÂdziernika 2006 r. (SEP-2.6.5.38-2) poinformowaø
Szefa SøuzÇby Celnej Mariana Banasia oraz Biskupa Polowego WP gen. dyw. Tadeusza
Pøoskiego o wøaÎczeniu funkcjonariuszy SøuzÇby Celnej do duszpasterstwa wojskowego,
prowadzonego przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego. Zob. strony internetowe
Ordynariatu WP, http://www.ordynariat.wp.mil.pl/wiadomosc_wiecej.php?idwiadomosc=1749 i http://www.ordynariat.wp.mil.pl/dokument_wiecej.php?iddokument=20,
obydwie grudzienÂ 2007 r.
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kordacie z 28 lipca 1993 r. (DzU z 1998 r., nr 51, poz. 318) i innych
przepisach prawa polskiego i kosÂcielnego a w realizacji zadanÂ podlega przepisom jednego i drugiego porzaÎdku prawnego. Jednym
z tych zÂroÂdeø prawa jest statut Ordynariatu zatwierdzony w dniu 21
stycznia 1991 r. przez StoliceÎ ApostolskaÎ i opublikowany jako zaøaÎcznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 sierpnia
2006 r. w sprawie ogøoszenia statutu Ordynariatu Polowego w Polsce21.
Zatem analogicznie do wojskowej posøugeÎ duszpasterskaÎ w administracji celnej peønicÂ beÎdaÎ ksiaÎdz dziekan i kapelani, ale dotychczas
mozÇliwe to byøo tylko na zasadzie woluntariatu22.
RoÂwniezÇ wøadze innych KosÂcioøoÂw chrzesÂcijanÂskich w Polsce
podjeÎøy starania o roztoczenie nieodpøatnej opieki duszpasterskiej
nad wøasnymi wiernymi pracujaÎcymi w tych søuzÇbach. Dla przykøadu w poøowie 2006 r. prawosøawny arcybiskup lubelski i cheømski
opiekeÎ duszpasterskaÎ nad pracownikami tamtej Izby Celnej powierzyø ksieÎdzu Jarosøawowi èosiowi ± proboszczowi parafii prawosøawnej w Terespolu, a biskup siedlecki funkcjeÎ kapelana tej Izby
zleciø ksieÎdzu kanonikowi Marianowi Danilukowi ± proboszczowi
parafii pw. Narodzenia NajsÂwieÎtszej Marii Panny w Biaøej Podlaskiej23.

21

Dz. Urz. MON nr 16, poz. 202.
Naczelnym Kapelanem SøuzÇb Celnych RP jest ks. praøat kmdr dr Leon Szot
(Kanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego).
23
Zob. strona internetowa Izby Celnej w Biaøej Podlaskiej, http://www.bialapodlaska.uc.gov.pl/?obiekt=621, grudzienÂ 2007 r. PodkresÂlono, zÇe ksieÎzÇa katoliccy od
døuzÇszego juzÇ czasu angazÇujaÎ sieÎ w zÇycie Izby Celnej w Biaøej Podlaskiej. UczestniczaÎ
w obchodach Dnia Celnika, dzielaÎ sieÎ opøatkiem przed SÂwieÎtami BozÇego Narodzenia.
Ks. Daniluk uwazÇa, zÇe ¹swaÎ misjeÎ kapøanÂskaÎ wsÂroÂd celnikoÂw winien peønicÂ takzÇe
w przejsÂciach granicznych i wszeÎdzie, gdzie ze wzgleÎdu na godziny peønionej søuzÇby,
utrudnione jest ich zÇycie religijne. Natomiast znaczny stopienÂ rozproszenia celnikoÂw
wyznania prawosøawnego powoduje, zÇe powinni angazÇowacÂ sieÎ bardziej w uroczystosÂci
o charakterze ekumenicznymº.
22
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ÂW
6. POROZUMIENIA MIEÎDZY MINISTREM FINANSO
I KONFERENCJAÎ EPISKOPATU POLSKI
Z DNIA 31 PAZÂDZIERNIKA 2007 R.
W SPRAWIE ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA
KATOLICKIEGO DUSZPASTERSTWA SèUZÇBY CELNEJ

Kolejnym etapem normalizacji w stosunkach PanÂstwa i KosÂcioøa
w imieÎ konstytucyjnej zasady wspoÂødziaøania dla dobra czøowieka
i dobra wspoÂlnego24 byøo podpisanie w Warszawie ostatecznie w dniu
31 pazÂdziernika 2007 r. porozumienia mieÎdzy Ministrem FinansoÂw
czy tezÇ, moÂwiaÎc sÂcisÂlej, mieÎdzy szefem SøuzÇby Celnej (w randze podsekretarza stanu w Ministerstwie FinansoÂw, Mariana Banasia) i delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw SøuzÇby Celnej (ks.
bp. gen. dyw. dr Tadeuszem Pøoskim) w sprawie organizacji i funkcjonowania katolickiego duszpasterstwa SøuzÇby Celnej25. Podobne
porozumienie kilkanasÂcie dni wczesÂniej (19 pazÂdziernika 2007 r.)
Komendant GøoÂwny Policji (insp. Tadeusz Budzik) zawarø z delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji (ks.
bp. gen. dyw. dr Tadeuszem Pøoskim)26.
6.1. O planach zawarcia takiego porozumienia prasa donosiøa juzÇ
w okresie przedwakacyjnym i wakacyjnym 2007 r.27 Jak donosiø
24

Art. 25 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU,
nr 78, poz. 483 ze zm.) ¹Stosunki mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøami i innymi zwiaÎzkami
wyznaniowymi saÎ ksztaøtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezalezÇnosÂci kazÇdego w swoim zakresie, jak roÂwniezÇ wspoÂødziaøania dla dobra
czøowieka i dobra wspoÂlnegoº.
25
Porozumienie weszøo w zÇycie z dniem podpisania. Zob. http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/main/4B8E6491, grudzienÂ 2007 r.
26
Zob. http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/main/4B8E6491, grudzienÂ 2007 r.
27
Jak donosiøa prasa prawnicza i inna, Ministerstwo FinansoÂw RP opracowaøo
wespoÂø z delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw SøuzÇby Celnej projekt
wzajemnego porozumienia w sprawie organizacji i funkcjonowania katolickiego duszpasterstwa w administracji celnej. Zob. E. Matyszewska, Administracja celna, projekt
porozumienia. Celnicy nie chcaÎ kapelana w søuzÇbie, ¹Gazeta Prawnaº nr 158 (2028),
czwartek, 16 sierpnia 2007 r., tejzÇe, Celnicy nie chcaÎ kapelana w søuzÇbie, ¹Gazeta
Prawnaº nr 214 (2084) poniedziaøek, 5 listopada 2007 r. TakzÇe internetowe wydanie
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¹Dziennikº (s. 9) z 8 sierpnia 2007 r. ¹Wyrazem tej wspoÂøpracy [PanÂstwa i KosÂcioøa] ma bycÂ utworzenie stanowisk duszpasterskich opøacanych z budzÇetu panÂstwaº28. Z analizy tresÂci porozumienia i innych
dokumentoÂw ministerialnych wynika, zÇe byø to krok juzÇ wczesÂniej
przemysÂlany, bo Ministerstwo FinansoÂw przygotowaøo i opublikowaøo w dniu 30 maja 2007 r. projekty zmiany dwoÂch rozporzaÎdzenÂ dotyczaÎcych wysokosÂci uposazÇenia zasadniczego w SøuzÇbie Celnej29.
W jednym z nich pojawiøa sieÎ pozycja 1 etatu kapelana umiejscowionego na szczeblu kazÇdej z 16 izb celnych (czyli 16 etatoÂw w kraju)30
oraz etat ksieÎdza dziekana na szczeblu ministerstwa, ktoÂry ma koordynowacÂ prace duszpasterskie w izbach celnych31. Ministerstwo projekty te uzasadniøo ¹potrzebaÎ ustanowienia dekanatu ze stanowiskiem ksieÎdza dziekana i stanowiskami kapelanoÂw w celu objeÎcia
funkcjonariuszy celnych opiekaÎ duszpasterskaÎº. ZasÂ obawy o zgodnosÂcÂ projektoÂw z prawem Unii Europejskiej rozwiano w ten sposoÂb,
zÇe przedmiot regulacji zawartej w projekcie nie jest objeÎty zakresem
prawa Unii Europejskiej.
¹dziennik.plº z dnia 08.08.2007 zatytuøowane byøo ¹BeÎdaÎ spowiadacÂ sieÎ z brania øapoÂwek? Kapelani uchroniaÎ celnikoÂw przed grzechem korupcji?º, zob. http://nt.interia.pl/
newsroom/news/ministerstwo-chce-spowiadac-celnikow,957191, sierpienÂ 2007 r.
28
Zob. M. StanÂczyk, K. Skrzydøowska-Kalukin, Celnicy do spowiedzi, pod adresem: http://www.lodz.ic.gov.pl/index.php?id=17&look=95, wrzesienÂ 2007 r.
29
Chodzi o projekty dwoÂch rozporzaÎdzenÂ Ministra FinansoÂw z dnia 30 maja 2007
r. umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa FinansoÂw w dniu 17 lipca 2007 r. pod adresem: http://www.mf.gov.pl/index.php?const=6&dzial=640&wysw=4&sub=sub13: 1) zmieniajaÎce rozporzaÎdzenie w sprawie
stanowisk søuzÇbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegoÂøowego trybu nadawania
im stopni, i 2) zmieniajaÎce rozporzaÎdzenia w sprawie stawek uposazÇenia zasadniczego
w SøuzÇbie Celnej, wysokosÂci oraz szczegoÂøowych zasad przyznawania i wypøacania
dodatkoÂw do uposazÇenia zasadniczego.
30
ChociazÇ rozwazÇano tezÇ pomysø 1 kapelana na kilka izb celnych w Polsce.
31
Wedøug doniesienÂ internetowych z 21 sierpnia 2007 r. (http://www.mf.gov.pl/
index.php?const=6&dzial=640&wysw=4&sub=sub13) Zofia OginÂska, zasteÎpca dyrektora biura Ministra FinansoÂw podkresÂliøa, zÇe etaty dla kapelanoÂw w izbach celnych
beÎdaÎ wprowadzane etapami. WkroÂtce do dyspozycji Ordynariatu przekazanych zostanie pieÎcÂ etatoÂw dla kapelanoÂw w stopniu podkomisarzy celnych i jeden etat dla
dziekana w stopniu komisarza celnego. PieniaÎdze dla swych kapelanoÂw muszaÎ wygospodarowacÂ izby celne.
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Pisano (¹Dziennikº s. 9 z 8 sierpnia 2007 r.), zÇe ¹70-tysieÎczne
sÂrodowisko celnikoÂw i pracownikoÂw søuzÇb skarbowych polskich
sprzeciwia sieÎ na roÂzÇne sposoby temu pomysøowi (swoje stanowisko
przesøali na reÎce Ministra FinansoÂw32), a najwazÇniejszym zarzutem
jest zaweÎzÇenie tego duszpasterstwa tylko do konfesji katolickiej i pominieÎcie wyznawcoÂw innych religiiº33. Prawdziwe powody sprzeciwu
32
Zob. http://www.wssc.szu.pl/kom/zzkap.pdf, grudzienÂ 2007 r. Przedstawiciele 3
zwiaÎzkoÂw zawodowych dziaøajaÎcych w SøuzÇbie Celnej (Federacja ZwiaÎzkoÂw Zawodowych SøuzÇby Celnej, Zrzeszenie ZwiaÎzkoÂw Zawodowych SøuzÇby Celnej RP i OgoÂlnokrajowy ZwiaÎzek Zawodowy SøuzÇby Celnej RP) w pisÂmie z dnia 14-08-2007 r. (znak:
FZZSC/106,107/MF/2007/ZZSC) skierowanym do oÂwczesnej Minister FinansoÂw ±
prof. Zyty Gilowskiej wyrazili zdecydowanie negatywne stanowisko zwiaÎzkoÂw zawodowych dotyczaÎce planoÂw wprowadzania nowych stanowisk dziekana i kapelana
w SøuzÇbie Celnej oraz przyporzaÎdkowania im stopni w hierarchii søuzÇbowej ± komisarza i podkomisarza ± z uposazÇeniami na poziomie uposazÇenÂ odpowiednio Naczelnika
UrzeÎdu Celnego i Naczelnika Wydziaøu w Ministerstwie FinansoÂw. Domagano sieÎ
natychmiastowego wycofanie spornych projektoÂw z uzgodnienÂ mieÎdzyresortowych
i odstaÎpienia od wprowadzenia przedmiotowych stanowisk w søuzÇbie celnej. Powodem
ich dezaprobaty jest fakt braku, mimo takiego wymogu, konsultacji spoøecznych w tej
sprawie oraz potraktowanie tematu w sposoÂb powierzchowny. W uzasadnieniu napisano m.in. ¹Nie bierzemy tu pod uwageÎ aspektoÂw finansowych (obciaÎzÇenie kazÇdej izby
etatem), ale sam aspekt spoøeczny. Dlaczego nie przeprowadzono konsultacji spoøecznej, dlaczego ograniczono sieÎ tylko do jednej grupy wyznaniowej øamiaÎc konstytucyjne
prawo kazÇdego obywatela do dowolnego sÂwiatopoglaÎdu i religii. CzyzÇby twoÂrcy projektu zapomnieli, izÇ Polska to kraj wielowyznaniowy i w SøuzÇbie Celnej praktycznie
funkcjonuje i rozwija sieÎ wspoÂøpraca z przedstawicielami roÂzÇnych wyznanÂ. NiewaÎtpliwie objeÎcie posøugaÎ duszpasterskaÎ i wsparcie wyrazÇane przez kapøanoÂw jest wazÇne,
gdyzÇ funkcjonariusze SøuzÇby Celnej saÎ bolesÂnie dosÂwiadczani przez kolejne polskie
rzaÎdy od wielu lat, ale nie zapominajmy o innych. A poza tym, czy taka posøuga nie
powinna odbywacÂ sieÎ w sposoÂb spoøeczny, a nie za wynagrodzeniem, czyzÇ nie jest to
sprzeczne z jej duchowym charakterem. WieÎkszosÂcÂ funkcjonariuszy zwraca sieÎ o takie
wsparcie duchowe w swoich parafiach, i tam je otrzymujaÎ wtedy, gdy jest im bardzo
potrzebne, w szczegoÂlnych przypadkach naruszania godnosÂci osobistej funkcjonariuszy i ponizÇania ich w søuzÇbie dla Polski i WspoÂlnoty Europejskiej. [...] ZÇaÎdamy wycofania ww. projektoÂw z prac legislacyjnych oraz przystaÎpienia do negocjacji w sprawie
zwieÎkszenia uposazÇenÂ w S.C. [o 1.500,00 zø] analogicznie jak w innych søuzÇbach mundurowychº.
33
Zob. http://www.ordynariat.wp.mil.pl/wiadomosc_wiecej.php?idwiadomosc=
2462, grudzienÂ 2007 r. 29 marca 2007 r. ± Duszpasterstwo SøuzÇb Celnych: ¹Niestety,
twoÂrcy projektu zapomnieli, izÇ Polska to kraj wielowyznaniowy i w SøuzÇbie Celnej
pracujaÎ przedstawiciele roÂzÇnych religii. W projekcie nie przewidziano etatoÂw dla po-
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sÂrodowiska zawodowego niespeøna 16-tysieÎcznej grupy zawodowej
celnikoÂw saÎ jednak inne, tj. zbyt niskie uposazÇenie pracownikoÂw
søuzÇby celnej34 i niewspoÂømiernie do tych wysokie uposazÇenie kapelanoÂw w søuzÇbie celnej35.
Ministerstwo FinansoÂw pismem z dnia 02 pazÂdziernika 2007 r.
(znak: SC-KS-0681-321/07/2126PMBS) odpowiedziaøo w ten sposoÂb,
zÇe ¹skoro do tworzenia i organizacji søuzÇby duszpasterskiej w administracji celnej majaÎ zastosowanie przepisy dotyczaÎce Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i tam posøugeÎ duszpasterskaÎ sprawuje dziekan i kapelani, ktoÂrzy zostali wøaÎczeni w struktureÎ resortu obrony
narodowej, to w peøni uzasadniona jest analogia, zÇe skoro projektowane jest wøaÎczenie organizacyjne dziekana i kapelanoÂw w struktureÎ
SøuzÇby Celnej, to takzÇe utworzenie w tej SøuzÇbie Celnej stanowisk
i przyznanie uposazÇenia dziekanowi i kapelanom. Stopnie søuzÇbowe
dla tych stanowisk zostaøy dostosowane rangaÎ do stopni søuzÇbowych
dziekana i kapelana innych søuzÇb nalezÇaÎcych do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, czyli dla dziekana stopnia komisarza, a kapelanom ± stopnia podkomisarza (niemniej saÎ to stopnie maksymalne, ktoÂre mogaÎ bycÂ nadane na tych stanowiskach). Zaprowadzone
zmiany w rozporzaÎdzeniach co do utworzenia nowych stanowisk
søuzÇbowych nie beÎdaÎ generowacÂ dodatkowych obciaÎzÇenÂ dla budzÇetu
poÂw, pastoroÂw, muøøoÂw, czy rabinoÂw. Kapelanami na pøatnym etacie majaÎ zostacÂ
jedynie ksieÎzÇa katoliccyº.
34
Federacja ZwiaÎzkoÂw Zawodowych SøuzÇby Celnej podniosøa, zÇe niskie pøace
w SøuzÇbie Celnej powodujaÎ masowe odejsÂcia z pracy, a perspektywa tworzenia nowych
etatoÂw dla kapelanoÂw nie przyczyni sieÎ do poprawy uposazÇenia pracownikoÂw.
35
Zob. http://www.gazetawyborcza.pl/1,75248,4403951.html, pazÂdziernika 2007 r.
Kapelan dostanie tyle, ile naczelnik izby, czyli w przedziale od 939 do ponad 5 tys. zø
[wedøug projektu w/w rozporzaÎdzenia kapelan w izbie celnej ma bycÂ zaliczony do 03
grupy uposazÇenia zasadniczego, a mnozÇnik kwoty bazowej 0,523-2,806]. Dziekan kapelanoÂw beÎdzie zarabiaø tyle, ile naczelnik wydziaøu w Ministerstwie FinansoÂw, czyli
od 1,2 tys. do ponad 5 tys. zø [wedøug projektu w/w rozporzaÎdzenia dziekan miaø bycÂ
zaliczony do 03 grupy uposazÇenia zasadniczego, a mnozÇnik kwoty bazowej 0,676-2,993]. Dodatkowo otrzymajaÎ dodatki stazÇowe i za stopienÂ søuzÇbowy ± odpowiednio
671 i 729 zø. A celnicy zarabiajaÎ, w zalezÇnosÂci od stazÇu pracy, od 1,2 do 1,8 tys. zø.
miesieÎcznie. ZÂroÂdøo: I. Grodzicka, Kapelan zamiast podwyzÇki, ¹Gazeta Wyborczaº,
Opole, 21.08.2007.
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panÂstwa i jednostek samorzaÎdu terytorialnego, poniewazÇ etaty i sÂrodki finansowe do wypøaty uposazÇenÂ i sÂwiadczenÂ juzÇ zostaøy zabezpieczone w budzÇecie SøuzÇby Celnej na rok 2007º. Niezadowolenia z tresÂci zawartego porozumienia nie kryjaÎ niektoÂrzy politycy i posøowie36.
Niejako w odpowiedzi na faleÎ krytyki nalezÇaøoby w tym miejscu
przywoøacÂ søowa rzecznika Ordynariatu WP (ppøk Zbigniewa KeÎpy),
ktoÂry wielokrotnie przypomniaø, zÇe rola kapelanoÂw nie ogranicza sieÎ
tylko do udzielania sakramentoÂw, ale ma znacznie szerszy wymiar.
PeøniaÎ oni wielorakaÎ roleÎ duszpasterskaÎ wsÂroÂd formacji mundurowych, m.in. starajaÎ sieÎ pomagacÂ w rozwiaÎzywaniu ich problemoÂw
zawodowych, osobistych i rodzinnych. Wspomniano, zÇe ¹kapelani,
przebywajaÎc wsÂroÂd poszczegoÂlnych formacji mundurowych, majaÎ
tezÇ niewaÎtpliwie wpøyw na ksztaøtowanie ich osobowosÂci, jak roÂwniezÇ
na postawy moralneº37.
6.2. W czeÎsÂci wsteÎpnej porozumienia zwroÂcono uwageÎ, zÇe obecnie obowiaÎzujaÎce przepisy polskiego prawa wyznaniowego, tj. ustawa
z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania
(DzU z 2005 r., nr 231, poz. 1965, z poÂzÂn. zm.) i ustawa z dnia 17 maja
1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU, nr 29, poz. 154, z poÂzÂn. zm.) zezwalajaÎ na
tworzenie stanowisk katolickich kapelanoÂw SøuzÇby Celnej38. Znajdujemy tu wyrazÂne odwoøanie sieÎ do zasady wspoÂødziaøania dla dobra
duchowego i religijnego oraz nalezÇytego profesjonalizmu funkcjonariuszy celnych i pracownikoÂw SøuzÇby Celnej, a takzÇe cheÎcÂ nawiaÎzania
36

Np. Poseø VI kadencja Søawomir KopycinÂski z Kielc (LiD), ktoÂry w dniu 6
grudnia 2007 r. zøozÇyø do Ministra FinansoÂw InterpelacjeÎ nr 191 w sprawie porozumienia z 31 pazÂdziernika 2007 r. zawartego pomieÎdzy szefem SøuzÇby Celnej a Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego, liczaÎc na rychøe wypowiedzenie tego porozumienia przez stroneÎ rzaÎdowaÎ.
37
Zob. strona portalu e-kadry.com.pl: ¹KazÇda praca musi bycÂ sprawiedliwie
wynagradzana ± takzÇe kapelanoÂwº pod adresem: http://www.e-kadry.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=915&Itemid=183, styczenÂ 2008 r.
38
ChociazÇ nalezÇy zauwazÇycÂ, zÇe ustawa ta w katalogu duszpasterstwa specjalnego
wprost nie przewiduje sformalizowanej posøugi kapøanÂskiej w SøuzÇbie Celnej. Problem
analogicznie jest uregulowany w pozostaøych 14 indywidualnych ustawach wyznaniowych.
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do bogatych tradycji posøugi duszpasterskiej w SøuzÇbie Celnej II Rzeczypospolitej Polskiej oraz wola kierowania sieÎ przyjeÎtymi standardami we wspoÂøczesnych panÂstwach demokratycznych39. TresÂcÂ porozumienia nawiaÎzuje do innych konstytucyjnie gwarantowanych praw
czøowieka, jak chociazÇby to, zÇe ¹KazÇdemu zapewnia sieÎ wolnosÂcÂ sumienia i religiiº (art. 53 ust. 1) oraz szereg innych40, w tym takzÇe
o charakterze negatywnym41.
W tej czeÎsÂci wsteÎpnej porozumienia wymieniono przykøadowy
katalog obowiaÎzkoÂw, ktoÂre spoczywajaÎ na tworzonym duszpasterstwie i powoøywanych do tej søuzÇby kapelanach42:
1) organizowania opieki duszpasterskiej dla funkcjonariuszy celnych i pracownikoÂw SøuzÇby Celnej oraz ich rodzin, a takzÇe weteranoÂw i kombatantoÂw oraz emerytoÂw i rencistoÂw SøuzÇby Celnej;
2) organizowania, przeprowadzenia i nadzorowania zajeÎcÂ z etyki
normatywnej;
3) organizowania nabozÇenÂstw, w tym z okazji sÂwiaÎt SøuzÇby Celnej i uroczystosÂci panÂstwowych;
4) wspoÂødziaøania z Szefem SøuzÇby Celnej, kierownictwem SøuzÇby Celnej w zakresie prowadzenia dziaøalnosÂci osÂwiatowo-wychowawczej wsÂroÂd funkcjonariuszy celnych i pracownikoÂw SøuzÇby Celnej;
5) wspoÂøorganizowania uroczystosÂci patriotyczno-religijnych
z udziaøem funkcjonariuszy celnych i pracownikoÂw SøuzÇby Celnej,
ich rodzin oraz emerytoÂw i rencistoÂw SøuzÇby Celnej;
39
Zob. http://www.ordynariat.wp.mil.pl/dokument_wiecej.php?iddokument=28,
styczenÂ 2008 r.
40
Np. art. 53 ust. 2: ¹WolnosÂcÂ religii obejmuje wolnosÂcÂ wyznawania lub przyjmowania religii wedøug wøasnego wyboru oraz uzewneÎtrzniania indywidualnie lub
z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitweÎ,
uczestniczenie w obrzeÎdach, praktykowanie i nauczanie. WolnosÂcÂ religii obejmuje
takzÇe posiadanie sÂwiaÎtynÂ i innych miejsc kultu w zalezÇnosÂci od potrzeb ludzi wierzaÎcych oraz prawo osoÂb do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie sieÎ znajdujaÎº.
41
Np. art. 53 ust. 6: ¹Nikt nie mozÇe bycÂ zmuszany do uczestniczenia ani do
nieuczestniczenia w praktykach religijnychº i ust. 7: ¹Nikt nie mozÇe bycÂ obowiaÎzany
przez organy wøadzy publicznej do ujawnienia swojego sÂwiatopoglaÎdu, przekonanÂ
religijnych lub wyznaniaº.
42
Zob. http://www.ordynariat.wp.mil.pl/dokument_wiecej.php?iddokument=29,
styczenÂ 2008 r.
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6) wyjazdoÂw søuzÇbowych, celem realizacji wyzÇej wymienionych
obowiaÎzkoÂw oraz innych zadanÂ z zakresu dziaøalnosÂci duszpasterskiej;
7) przewodzenia funkcjonariuszom celnym i pracownikom SøuzÇby Celnej oraz emerytom i rencistom SøuzÇby Celnej w pielgrzymowaniu na cmentarze wojenne i miejsca pamieÎci narodowej, celem oddania hoødu bohaterom SøuzÇby Celnej i bohaterom narodowym;
8) zabezpieczenia logistycznego prowadzonej dziaøalnosÂci duszpasterskiej.
6.3. W wykonaniu wspomnianego porozumieniu z 31 pazÂdziernika
2007 r. szef SøuzÇby Celnej zapowiedziaø utworzenie przez wøadze kosÂcielne osobnego dekanatu i zatrudnienie przez wøadze panÂstwowe od
1 stycznia 2008 r. czterech katolickich kapelanoÂw w stopniu podkomisarzy celnych i jednego dziekana w stopniu komisarza celnego43.
Docelowo w zasadzie w kazÇdej jednostce organizacyjnej SøuzÇby
Celnej (takzÇe w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa FinansoÂw) zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i polskiego majaÎ
bycÂ tworzone osÂrodki duszpasterskie z odpowiednio predestynowanymi do tej misji kapelanami (§ 2 ust. 1). Na czele duszpasterstwa
SøuzÇby Celnej ma stacÂ Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds.
Duszpasterstwa SøuzÇby Celnej, a pomocaÎ w koordynacji przedsieÎwzieÎcÂ duszpasterskich søuzÇycÂ ma Naczelny Kapelan SøuzÇby Celnej.
Na kazÇdym z wymienionych wyzÇej szczeblach organizacyjnych SøuzÇby Celnej deklaruje sieÎ woleÎ wspoÂøpracy i wzajemnego wspieranie sieÎ
funkcjonariuszy (i pracownikoÂw) poszczegoÂlnych szczebli organizacyjnych SøuzÇby Celnej z kapelanami (§ 3).
Kapelani majaÎ sieÎ rekrutowacÂ sposÂroÂd osoÂb duchownych (diecezjalnych lub zakonnych). Predestynowani do tego duchowni (takzÇe
siostry zakonne) kierowani majaÎ bycÂ na podstawie stosownego dekretu kosÂcielnego Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa SøuzÇby Celnej, wydawanego za uprzednim porozumieniem
z wøasÂciwym miejscowo biskupem diecezjalnym lub wyzÇszym przeøo43
Przewidywane wynagrodzenie dziekana w SøuzÇbie Celnej wynosicÂ ma od stycznia 2008 r. od 1.214 zø do 5.300 zø, zasÂ kapelanoÂw od 939 zø do 5.000 zø. ZÂroÂdøo: http://
orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/main/4B8E6491, grudzienÂ 2007 r.
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zÇonym zakonnym (§ 4 ust. 1). Dekret kosÂcielny jest przesøankaÎ koniecznaÎ do zøozÇenia przez tego Delegata odpowiedniego wniosku do
Szefa SøuzÇby Celnej o mianowanie na stanowisko søuzÇbowe kazÇdego
kapelana w tej formacji (zaroÂwno Naczelnego Kapelana SøuzÇby Celnej, jak i kapelanoÂw SøuzÇby Celnej). Kapelani ci mogaÎ bycÂ odwoøani
ze swoich stanowisk søuzÇbowych tylko na pisemny wniosek Delegata.
Oznacza to, zÇe sprawy zwiaÎzane z zatrudnieniem kapelanoÂw majaÎ sieÎ
odbywacÂ wedøug przepisoÂw sÂwieckich (mianowanie do søuzÇby, powoøywanie na stanowiska søuzÇbowe i ich odwoøywanie, nadawanie stopni
søuzÇbowych oraz wyroÂzÇnienia kapelanoÂw majaÎ odbywacÂ sieÎ na zasadach okresÂlonych przepisami ustawy o søuzÇbie celnej). Przy wyroÂzÇnianiu i mianowaniu kapelanoÂw na inne stanowiska powinny bycÂ brane
pod uwageÎ wniosek i opinia Delegata, ktoÂry beÎdzie dziaøaø w tym
zakresie w oparciu o przepisy prawa kosÂcielnego i polskiego (§ 6).
PrzeøozÇonym dyscyplinarnym kapelanoÂw SøuzÇby Celnej w zakresie okresÂlonym w ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o SøuzÇbie Celnej jest
szef SøuzÇby Celnej, a w zakresie przestrzegania przepisoÂw søuzÇby
duszpasterskiej w SøuzÇbie Celnej jest Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa SøuzÇby Celnej (§ 5). Kapelani (duszpasterze katoliccy) SøuzÇby Celnej majaÎ podlegacÂ zaroÂwno przepisom
prawa polskiego, jak i prawa kosÂcielnego.
6.4. Porozumienie nakøada na polskie wøadze celne (tj. Szefa
SøuzÇby Celnej oraz kierownikoÂw jednostek organizacyjnych SøuzÇby
Celnej) okresÂlone obowiaÎzki w celu zapewnienia wøasÂciwej realizacji
zadanÂ duszpasterskich wobec funkcjonariuszy SøuzÇby Celnej i ewentualnie czøonkoÂw ich rodzin44.
44

§ 7 porozumienia: ¹Szef SøuzÇby Celnej oraz kierownicy jednostek organizacyjnych SøuzÇby Celnej: l) podejmujaÎ niezbeÎdne czynnosÂci w celu zapewnienia odpowiednich warunkoÂw do wykonywania przez Naczelnego Kapelana SøuzÇby Celnej i kapelanoÂw SøuzÇby Celnej praktyk i posøug religijnych oraz korzystania z tych posøug przez
funkcjonariuszy celnych i pracownikoÂw poszczegoÂlnych jednostek organizacyjnych
SøuzÇby Celnej; 2) umozÇliwiajaÎ wszystkim funkcjonariuszom celnym i pracownikom
SøuzÇby Celnej, ich rodzinom oraz emerytom i rencistom SøuzÇby Celnej swobodeÎ speøniania, zalezÇnie od ich woli, praktyk religijnych, a w szczegoÂlnosÂci: a) swobodeÎ kontaktowania sieÎ z kapelanami SøuzÇby Celnej, b) uczestniczenie we mszy sÂwieÎtej w nie-
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SposoÂb realizacji zadanÂ duszpasterskich. Z zaøozÇenia posøuga kapøanÂska ma bycÂ realizowana we wszystkich istniejaÎcych jednostkach
administracji celnej, a kapelani majaÎ realizowacÂ w SøuzÇbie Celnej
zadania duszpasterskie przewidziane dla nich prawem kosÂcielnym.
Porozumienie gwarantuje samodzielnosÂcÂ pracy na stanowisku kapelana i Naczelnego Kapelana, ale tylko w zakresie doboru metod
pracy i programoÂw duszpasterskich (§ 4 ust. 3).
W porozumieniu tym nie ma mowy o obligatoryjnym tworzeniu
miejsc kultu w jednostkach organizacyjnych SøuzÇby Celnej, ale jedynie o ¹w miareÎ mozÇliwosÂciº tworzeniu przez wøadze polskie kaplic
lub izb modlitwy z odpowiednim zabezpieczeniem logistycznym
i zgodnie z wymogami liturgicznymi (§ 8). WsÂroÂd warunkoÂw, jakie
muszaÎ bycÂ przy tym speønione, wymienia sieÎ prawo polskie powszechnie obowiaÎzujaÎce (w tym w szczegoÂlnosÂci prawo budowlane
oraz ustaweÎ z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych45).
Przewiduje sieÎ takzÇe mozÇliwosÂcÂ organizacji i sÂwiadczenia posøugi
kapøanÂskiej w sytuacjach szczegoÂlnych (i ad hoc), tzn. w miejscach
wyznaczonych, przez wøasÂciwego kierownika jednostki organizacyjnej SøuzÇby Celnej w rejonie dziaøanÂ funkcjonariuszy celnych i pracownikoÂw SøuzÇby Celnej (§ 10).
Kapelani SøuzÇby Celnej muszaÎ miecÂ przydzielone søuzÇbowe pomieszczenia kancelaryjne wraz z wyposazÇeniem oraz zapewnione
søuzÇbowe sÂrodki transportu zgodnie z zasadami obowiaÎzujaÎcymi
w SøuzÇbie Celnej (§ 9).
dzieleÎ i sÂwieÎta oraz w innych zwyczajowych praktykach religijnych organizowanych
w kosÂcioøach, kaplicach lub izbach modlitwy, c) udziaø w nabozÇenÂstwach i uroczystosÂciach patriotyczno-religijnych; 3) stwarzajaÎ kapelanom SøuzÇby Celnej optymalne warunki do wykonywania zadanÂ duszpasterskich oraz zasieÎgajaÎ ich opinii w sprawach
organizacji posøug religijnych; 4) zapewniajaÎ kapelanom SøuzÇby Celnej uczestnictwo
w naradach i odprawach posÂwieÎconych stanowi dyscypliny i stosunkoÂw mieÎdzyludzkich oraz informujaÎ ich o niekorzystnych zjawiskach wysteÎpujaÎcych w tym zakresie; 5)
umozÇliwiajaÎ kapelanom SøuzÇby Celnej ksztaøtowanie w sÂrodowisku funkcjonariuszy
celnych i pracownikoÂw SøuzÇby Celnej pozÇaÎdanych postaw moralnych, obywatelskich,
patriotycznych i religijnych; 6) troszczaÎ sieÎ, wraz z kapelanami SøuzÇby Celnej, o optymalnaÎ realizacjeÎ zadanÂ i przedsieÎwzieÎcÂ wynikajaÎcych z rocznego planu duszpasterskiego; 7) uwzgleÎdniajaÎ w planach szkolenia zajeÎcia z etyki normatywnejº.
45
DzU, nr 249, poz. 2104, z poÂzÂn. zm.
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W celu doskonalenia wzajemnych relacji PanÂstwa i KosÂcioøa na
pøaszczyzÂnie duszpasterstwa SøuzÇby Celnej majaÎ søuzÇycÂ wspoÂlne spotkania Szefa SøuzÇby Celnej i ww. Delegata oraz dokonywane na poczaÎtku kazÇdego roku kalendarzowego, wspoÂlne oceny dziaøalnosÂci
duszpasterskiej w SøuzÇbie Celnej oraz wspoÂlne ustalanie zamierzenÂ
duszpasterskich na rok biezÇaÎcy (§ 11).
7. ZAKONÂCZENIE

MozÇna oczekiwacÂ, zÇe istniejaÎce juzÇ rozwiaÎzania i praktyka organizacyjna i funkcjonowanie katolickiego duszpasterstwa specjalnego
w polskiej SøuzÇbie Celnej da poczaÎtek innym podobnym porozumieniom wøadz panÂstwowych z przedstawicielami nierzymskokatolickich
KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych dziaøajaÎcych w Polsce,
ktoÂre zechcaÎ roztoczycÂ opiekeÎ duszpasterskaÎ nad swoimi wiernymi
zatrudnionymi w SøuzÇbie Celnej lub w innych søuzÇbach mundurowych46.
Powoøanie duszpasterstwa w administracji celnej, podobnie jak
w administracji wojskowej, wieÎziennej, policyjnej, strazÇy granicznej
i innych nie narusza swobody wolnosÂci religijnej w Polsce, a daje
funkcjonariuszom i pracownikom tej grupy zawodowej mozÇliwosÂcÂ
skorzystania ze staøej opieki duszpasterskiej, nie naruszajaÎc w tym
zakresie niczyich praw (czøowieka).
PowyzÇsze rozwiaÎzania nalezÇy ocenicÂ generalnie jako pozytywny
wyraz daÎzÇenia panÂstwa polskiego do budowania modelu separacji
skoordynowanej w relacjach PanÂstwo±KosÂcioÂø, a po stronie kosÂcielnej, jako pozÇaÎdany przykøad gøeÎbszego angazÇowania sieÎ w realizacjeÎ
kolejnych funkcji publiczno-prawnych.

46
Zob. http://www.wssc.szu.pl/kom/mfkap.pdf, styczenÂ 2008 r. podobnie w pisÂmie
Ministerstwa FinansoÂw z dnia 02 pazÂdziernika 2007 r.
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CUSTOMS SERVICE CHAPLAINCY IN POLAND

Summary
The history of the specialized chaplaincy of Customs, financial and
Treasury service dates back to the beginnings of the Second Polish Republic. At the time of the People's Republic of Poland pastoral care in the
civil service was not possible. Along with the normalization of ChurchState relations in the Third Polish Republic, there appeared a need to
provide special pastoral care for Customs Service officers at the beginning
of the 1990s. In the middle of the 1990s, following the example of the
police chaplaincy, the Customs Service chaplaincy was established. On 19
October, 2006, the Conference of the Polish Episcopate included the
functionaries of Customs Service of the Republic of Poland in the military
chaplaincy of the Military Ordinariate of Poland. On 31 October 2007 the
Minister of Finance and a representative of the Conference of the Polish
Episcopate for Customs Service concluded an agreement on the organization and functioning of the Catholic Customs Service chaplaincy.
At the level of each of 16 Customs Chambers in Poland full-time
employment for one chaplain is to be created (in the rank of customs
undercommissioner) and at the ministerial level, for one cleric dean (in
the rank of customs commissioner), who is supposed to coordinate pastoral work in Customs Chambers.
Chaplains in Customs Service are supposed to carry out pastoral
duties provided for by Church law. For example, they should organize
pastoral care for the functionaries and employees of Customs Service and
their families, as well as for veterans and retirees and pensioners of Customs Service. In addition, they should organize, conduct and supervise
classes in normative ethics and organize church service (also on the occasion of the holidays of Customs Service and national holidays). Such
pastoral care of functionaries and employees can foster the right moral
code of conduct and help avoid temptation (usually penalized in Polish
law), which can in turn contribute to building up a state free from a number of negative social phenomena (for example corruption) and to developing a positive social attitude which will manifest itself in compliance
with the law (also customs law) and respect for the profession of a Customs officer.
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The above-mentioned solutions should be viewed holistically, as a positive indication of the state's aspiration to build up a model of coordinated separation in Church-State relations in Poland and on the Church's
part, as a desirable example of a deeper commitment to fulfill an increasing number of public and legal functions.

