
 

ul. Stefana Batorego 5 tel. +48 22 250 01 12 
02-591 Warszawa, Polska fax +48 22 601 39 88 
mswia.gov.pl  1/4 

 

 

   
BMP-0724-2-1/2020/MJ 

  

  Pan 

  Tomasz Grodzki 

  Marszałek Senatu RP 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na oświadczenie Senatora RP Pani Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, złożone podczas 20. posiedzenia 

Senatu RP, w sprawie zatrudnienia i wynagrodzeń kapelanów/duchownych na terenie województwa śląskiego1, 

według stanu na 12 stycznia 2021 r. z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, w porozumieniu z Ministrem 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem Zdrowia oraz Ministrem 

Sprawiedliwości, uprzejmie przedstawiam, co następuje. 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r.  

w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków  

do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego2 nie ma prawnych 

możliwości tworzenia stanowisk policyjnych, na których mogłyby pełnić służbę osoby będące kapelanami.  

W niektórych garnizonach duchowni są zatrudnieni na umowę o pracę, jednak zdecydowana większość kapelanów 

w Policji –  są to duchowni różnych wyznań –  pełni posługę społecznie. Przy czym nie jest to stała liczba, gdyż 

współpraca z duszpasterzami wynika z bieżących potrzeb danej jednostki organizacyjnej Policji.   

W jednostkach organizacyjnych Policji na terenie województwa śląskiego, według stanu na 12 stycznia 

2021r., było zatrudnionych 6 duchownych (5 – wyznania rzymsko-katolickiego, 1 – wyznania ewangelicko-

augsburskiego)  

na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (5 – 0,25 etatu, 1– 0,5 etatu). 

Natomiast w Państwowej Straży Pożarnej w województwie śląskim na podstawie umowy o pracę na 0,5, 

etatu był zatrudniony jeden duchowny wyznania rzymsko-katolickiego. Ponadto jeden kapelan wyznania 

ewangelicko-augsburskiego (funkcjonariusz PSP) pełnił służbę na podstawie mianowania. Nadmieniam, że w tej 

formacji, podobnie jak w Policji, większość kapelanów sprawuje posługę społecznie i są to duchowni różnych 

wyznań. 

Z kolei w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej (SG) osoby duchowne pełnią służbę wyłącznie  

w charakterze funkcjonariusza SG. Jednocześnie należy wyjaśnić, że organy SG są organami administracji 

niezespolonej, a ich zakres działania nie jest przypisany do pojedynczych województw. Stanowiska etatowe 

duchownych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych SG obejmują swoim zasięgiem obszar funkcjonowania 

danej jednostki. W Śląskim Oddziale Straży Granicznej obejmującym swoim zasięgiem m.in. województwo śląskie  

był zatrudniony jeden kapelan wyznania rzymsko-katolickiego.  

                                                           
1
 Przekazane przy piśmie Pana Jarosława Wenderlicha, Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (sygn. 

DSP.INT.4513.32.2021), 
2
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm. 
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Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

(SP ZOZ MSWiA), dla których Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest podmiotem tworzącym,  

są państwowymi osobami prawnymi co oznacza, że uzyskują przychody z odpłatnej działalności leczniczej oraz innej 

działalności, a jej koszty pokrywają z uzyskiwanych przychodów i z tych też środków regulują zobowiązania. Zgodnie 

z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta3 w SP ZOZ MSWiA pełnią opiekę 

duszpasterską kapelani. Decyzja o zatrudnieniu, jego formie oraz wymiarze czasu pracy i liczbie zatrudnionych 

duchownych pozostaje w zakresie właściwości dyrektora danego SP ZOZ MSWiA. Stosownie do art. 38 ww. ustawy 

koszty opieki duszpasterskiej ponosi podmiot leczniczy w ramach przychodów z bieżącej działalności. Na terenie 

województwa śląskiego w SP ZOZ MSWiA w Katowicach, według stanu na 12 stycznia 2021 r., na podstawie 

umowy o pracę było zatrudnionych dwóch kapelanów wyznania rzymsko-katolickiego. Ponadto dwóch 

duchownych tego wyznania pełniło posługę społecznie. 

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) poinformowała, że od 1 marca 2017 r. Służbę Celną połączono  

z kontrolą skarbową i administracją podatkową w ramach struktury KAS. Kapelani, którzy pełnili służbę w Służbie 

Celnej w związku z konsolidacją służb celnych i skarbowych pełnią służbę w KAS. 

Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej4 

działalność duszpasterska w KAS jest prowadzona na podstawie porozumienia Szefa KAS z przedstawicielami 

kościoła lub związku wyznaniowego5. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie stanowisk 

służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na 

stanowiskach służbowych6, kapelani pełnią służbę w Służbie Celno-Skarbowej w ramach stosunku służbowego, 

który powstaje w drodze mianowania do służby.  

Według stanu na 12 stycznia 2021 r. w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach, obejmującej 

zasięg terytorialny województwa śląskiego, nie było funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej pełniącego 

służbę  

na stanowisku służbowym kapelana. 

 Z kolei Minister Obrony Narodowej poinformował, że w funkcjonujących w Siłach Zbrojnych RP 

duszpasterstwach poszczególnych wyznań, posługę duszpasterską realizują kapelani wojskowi, jako żołnierze 

zawodowi (pełniący służbę wojskową według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 11 września 2003 r. 

o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych7) bądź też zatrudnieni jako pracownicy cywilni resortu obrony 

narodowej, na podstawie umów o pracę. 

Rozdysponowanie personelu wyznaczonego na stanowiska do realizacji zadań w placówkach/parafiach  

na terenie kraju należy do właściwości poszczególnych Biskupów Polowych. Stanowiska kapelanów  

są zagregowane w zbiorczych etatach, bez uwzględnienia ich terytorialności. 

Właściwym do powoływania osób duchownych do zawodowej służby wojskowej, stosownie do stopni 

etatowych stanowisk służbowych duszpasterstw, jest Minister Obrony Narodowej lub upoważniony przez niego 

Dyrektor Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej. Natomiast właściwym do zatrudniania 

                                                           
3
 Dz.U. z 2020 r. poz. 849. 

4
 Dz. U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm. 

5
 Porozumienie zawarte w dniu 23 listopada 2017 r. pomiędzy Szefem KAS a Delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw 

Duszpasterstwa KAS i określa zasady funkcjonowania katolickiego duszpasterstwa Krajowej Administracji Skarbowej. 
6
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1941. 

7
 Dz. U. z 2020 r. poz. 860, z późn. zm. 
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duchownych na stanowiskach pracowników cywilnych jest Biskup Polowy jako kierownik jednostki 

organizacyjnej resortu obrony narodowej. 

Natomiast Minister Zdrowia wskazał, że Ministerstwo Zdrowia nie prowadziło i nie prowadzi monitoringu 

aktywności kapelanów reprezentujących konkretne kościoły oraz związki wyznaniowe na terenie podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą w poszczególnych województwach, a także nie gromadziło i nie gromadzi 

danych dotyczących liczby zatrudnionych kapelanów, form ich zatrudnienia ani wysokości ich wynagrodzeń. 

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej w okresie przebywania w podmiocie leczniczym wykonującym 

działalność leczniczą, tj. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne uznane zostało za jedno z praw 

pacjenta przez ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (vide: art. 36 i 37 tej ustawy). Ustawa ta 

wskazuje również, że w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia pacjenta podmiot leczniczy 

jest obowiązany umożliwić mu kontakt z duchownym jego wyznania. 

Minister Zdrowia wyjaśnił, że nie posiada uprawnień do wykonywania funkcji pracodawcy w stosunku  

do duchownych zatrudnianych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z obowiązującym prawem pracodawcą  

dla osób zatrudnionych w tych podmiotach jest kierownik – dyrektor danej placówki, niezależnie od tego  

czy działa ona w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki budżetowej8  

czy instytutu badawczego9. Wobec powyższego to kierownik – dyrektor placówki odpowiada za zapewnienie 

pacjentom możliwości skorzystania z przysługujących im praw, w tym do posług religijnych udzielanych przez 

kapelanów. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności dokonanie oceny liczby kapelanów koniecznych  

do zapewnienia posług religijnych dla pacjentów oraz wybór rodzaju umowy, w oparciu o którą będą zatrudnieni 

duchowni. Należy przy tym podkreślić, że przepisy prawa nie narzucają osobom kierującym podmiotami 

leczniczymi żadnych sztywnych norm w zakresie wyboru formy zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia  

dla osób świadczących posługi religijne. 

Z kolei Minister Sprawiedliwości poinformował, że procentowy udział etatów ustanowionych dla kapelanów 

wszystkich wyznań w ogólnej liczbie etatów przyznanych Służbie Więziennej w ustawie budżetowej na rok 2020 

wynosił 0,3%, zaś faktyczny udział procentowy poniesionych w 2020 r. wydatków na wynagrodzenia kapelanów 

i pochodne od wynagrodzeń wynosił 0,1% planu wydatków budżetowych Służby Więziennej.  

Liczba kapelanów pełniących posługę jest ściśle powiązana z wymogiem zagwarantowania każdej osobie 

pozbawionej wolności prawa do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych, o którym 

mowa w art. 106 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy10.  

W oparciu o inne formy zatrudnienia niż umowa o pracę na terenie województwa śląskiego jeden 

kapelan wyznania rzymsko-katolickiego pełnił posługę na mocy porozumienia o wykonywaniu posług 

religijnych.  

Nie pobierał on wynagrodzenia z tego tytułu. 

 

 

Z poważaniem 
MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 
z up. Maciej Wąsik 

                                                           
8
 Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) za 

zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą odpowiada kierownik. 
9
 Stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383) dyrektor 

instytutu odpowiada za jego politykę kadrową. 
10

 Dz. U. z 2021 r. poz. 53, z późn. zm. 
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Sekretarz Stanu 
- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym- 

 
 
 
 
Otrzymuje: Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
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