
Kościołowi potrzebny jest twój numer osobisty – tzw. duński 
„CPR-nummer”  

Polskie tłumaczenie duńskiego pisma kancelarii biskupstwa w Kopenhadze: „Kirken har 
brug for dit CPR-nummer” 

Kościół katolicki w Danii pracuje w tej chwili nad uporządkowaniem spisu swych członków. 
Ludzie zmieniają miejsca zamieszkania, a my katolicy jak się okazuje nie jesteśmy lepsi 
od innych, którzy również zapominają przejść wszystkie miejsca gdzie należałoby 
zameldować zmianę adresu – dlatego to wraca jakiś list czy czasopismo kościelne z 
zaznaczeniem „adresat nieznany”. W ten sposób „zaginęło” 4.500 katolików, ale obecnie 
jest się w trakcie ich odnalezienia przez bardzo dokładne sprawdzenie adresów (zwane po 
duńsku: adressevask). Z pomocą zarówno Poczty Duńskiej jak i kancelarii numerów 
osobistych w ministerstwie (CPR-kontoret, Velfærdsminiteriet), które zaoferowały pomoc 
dawaną do dyspozycji związkom, firmom, a więc także nam, Kościołowi katolickiemu. 

Takie sprawdzenie adresów jednakowoż nie rozwiązuje wszystkich problemów, bowiem 
normalnie stosuje się je, jeżeli kogoś nie można odnaleźć. Lecz cóż z tymi, którzy nie 
fugurują jako przyjmują- cy czasopismo Katolsk Orientering i zmieniają miejsce 
zamieszkania zapominając zawiadomić o tym parafię? Katolsk Orientering jest rozsyłany 
po jednym eksemplarzu do każdej rodziny/miesz- kania, a więc kiedy młody katolik/
katoliczka wyprowadza się z domu rodzinnego to on/ona nie dostanie oferty otrzymywania 
Katolsk Orientering przysyłanym na nowy adres, jeżeli my nie wie- my dokąd on, czy ona 
się przeprowadził/a. 

Faktycznie powinni wszyscy młodzi katolicy, którzy kończą 16 lat mieć ofertę 
otrzymywania swego własnego numeru Katolsk Orientering , ale jak można wiedzieć kiedy 
oni mają urodziny, kiedy nie można znaleźć ich dat urodzenia w spisie członków Kościoła? 

Dlatego jesteśmy w trakcie nie tylko zwykłego sprawdzenia adresów, zwykłego 
„adressevask”, lecz chodzi nam o wielką akcję (nazwijmy to „en storvask”, czy „wielkie 
pranie”), której celem jest aby wciągnąć numery osobiste wszystkich katolików na listę. 
CPR-numery informują nie tylko o datach urodzenia. One dają możliwość dowiedzieć się 
dużo szybciej (i taniej) czy 16-letnia osoba ciągle mieszka u rodziny, czy też ma już swoje 
mieszkanie. Faktycznie wygląda to na to, że my mamy w spisie bardzo dużo młodych 
osób ciągle mieszkających w domu rodzinnym, mimo, że oni już dawno go opuścili. 
Dlatego jest ważnym, ażeby nie tylko dorośli umieścili swoje własne CPR- numery w spisie 
członków Kościoła, ale także żeby również postarali się o to, aby CPR-numery dzieci i 
młodzieży również zostały tam umieszczone. 

CPR-numery zapobiegają również dubletom na liście członków Kościoła, w przypadku 
jeżeli ktoś w związku z przeprowadzeniem się zostaje wciągnięty na listę członków w 
nowej parafii a nie zostaje skreślony w parafii poprzedniego zamieszkania. 



Jak wiadomo przygotowujemy się do wprowadzenia nowego systemu wpłacania 
katolickiego podatku kościelnego, który miałby być pobierany bezpośrednio – w podobny 
sposób jak pobierany jest podatek od członków Kościoła protestanckiego w Danii („Den 
danske Folkekirke”) na rzecz ich Kościoła, - więc i w związku z tym również potrzebnymi 
będą CPR-numery. M.in. jest również myślą uczynić jak zrobiono w Szwecji, gdzie każdy 
otrzmuje uprzednie informacje o nowym systemie jak również informacje o możliwości 
zawarcia specjalnej umowy w celu, aby płacić katolicki podatek kościelny nie jako 
bezpośrednio ściągany, lecz w inny sposób. Dlatego wszytko związku z tym musi być w 
idealnym porządku oraz z respektem odnośnie zarządzeń i obowiązującego prawa (chodzi 
tu o duńskie „dataloven). 

Dlatego niniejsze wezwanie do wszystkich o pomoc w przeprowadzeniu „wielkiego prania” 
naszej listy członków Kościoła katolickieg w Danii. Można to uczynić zwracając się 
samemu do swojej parafii z własnym CPR-numerem. Można również pomóc zwracając 
uwagę na tę sprawę innym katolikom, którzy może nie czytali tego pisma, ażeby nikogo 
nie zabrakło w spisie członków naszego Kościoła. Można też np. spytać się w parafii czy 
dzieci, które już nie mieszkają więcej w domu rodzinnym ciągle figurują pod starym 
adresem w spisie członków Kościoła –można także się zatroszczyć, aby parafia 
zanotowała CPR-numery dzieci i młodzieży poniżej 18 lat mieszkających w domu 
rodzinnym. 

Rzeczą jest, że jeżeli Kościół nie zna nazwisk i adresów swoich członków to może również 
zajść pważne ryzyko, iż kontakt z Kościołem stopniowo zaginie, również dla naszych 
dzieci. Spis człon- ków naszego Kościoła nie jest tylko dla celów administracyjnych - ten 
ma przede wszystkim służyć naszej wspólnocie, łączności między nami katolikami. 

Informacja dla katolików o spisie członków Kościoła 
Polskie tłumaczenie duńskiego pisma kancelarii biskupstwa w Kopenhadze: „Information til 
katolikker om Kirkens medlemsregister i Danmark” 

Kościół katolicki w Danii ma elektroniczny spis swych wszystkich członków z ich imionami i 
nazwiskami, adresami, datami urodzenia oraz ewent. z ich numermi osobistymi (po 
duńsku: tzw. „CPR-nummer”). 

Te dane mają służyć pomocą w pracy księżom proboszczom, także mają być pomocnymi 
przy rozsyłaniu różnych informacji, w dystrybucji czasopisma „Katolsk Orientering”, w 
utrzymy- waniu aktualnych adresów, również przy płaceniu podatku kościelnego, do 
statystyki kościelnej itp.. 

Poza tym spis członków Kościoła posiada oddział ministerialnych ksiąg kościelnych, który 
według zamierzenia powinien zastąpić ręcznie pisane księgi kościelne znajdujące się w 
każdej parafii. Elektroniczna księga kościelna ma zawierać informacje o chrzcie, 
bierzmowaniu, I. Ko- munii świętej, przyjęciu do pełnej wspólnoty w Kościele, małżeństwie, 



zgonie jak również o innych wydarzeniach kościelnych. Możliwym jest również 
zarejestrowanie jakie czynności dany z członków Kościoła spełnia w Kościele. 

Specjalny oddział w spisie członków Kościoła zawiera informacje o relacjach podatku 
kościel- nego członków, i o ich darach na rzecz Kościoła, które można, na podstawie 
prawa, odciągać od podatku państwowego. Te informacje zachowywane są pod ścisłą 
tajemnicą i tylko odpowiedzielni za sprawy podatku kościelnego w kancelarii biskupstwa 
mają do nich dostęp. W przypadkach, kiedy ktoś z członków zawarł 10-letni kontrakt z 
Kościołem, kancelaria biskupstwa jest zobowiązaną do poinformowania państwowego 
duńskiego urzędu podatkowego („SKAT”) gdyby kontraktu się nie zachowywało. Kościół 
jest ponadto zobowiązanym każdego roku poinformować „SKAT” o dokonanych wpłatach, 
z wyjątkiem przypadku, kiedy dany członek przed upływem roku kalendarzowego polecił 
kancelarii biskupstwa ażeby o tym nie informować. 

Z informacji o członkach Kościoła w spisie członków mogą korzystać tylko księża do pracy 
duszpasterskiej oraz kancelaria biskupstwa jako organ urzędu biskupstwa. Proboszcz 
parafii oraz jego zaufani współpracownicy mają dostęp do powyższych informacji tylko gdy 
chodzi o człon- ków ich parafii – jednak nie do informacji o wysokości płaconego przez 
członków podatku kościelnego oraz innych dokonywanych wpłat do kancelarii biskupstwa. 

Spis członków prowadzony jest głównie przez księdza i przez jego zaufanych 
współpracowników, i w ten sposób jest elektroniczną kartoteką członków. Specjalni 
współpracownicy kancelarii bis- kupstwa registrują wszystkie napływające informacje, oraz 
czuwają nad całością spisu. Jedynie kancelaria biskupstwa może wydać zezwolenie na 
dostąp do spisu. Dostęp jest ściśle osobisty i nie może być udzielanym dalej innym 
osobom. Odpowiedzialnym na spis wobec władz jest Wi- kariusz Generalny. 

Współpracownicy kancelarii biskupstwa, proboszczowie oraz ich współpracownicy mają 
bez- wgzlędny obowiązek zachowania tajemnicy i nie wolno im, zgodnie z obowiązującym 
prawem (w Danii obowiązuje tzw. „dataloven”) przekazywać dalej czy wykorzystywać 
wrażliwych informa- cji o członkach. 

Masz zawsze możliwość zapoznać się z informacjami, jakie Kościół zanotował o tobie, 
zwracając się o to do twego proboszcza. Gdyby informacje zanotowane o tobie okazałyby 
się, iż nie są po- prawne, zostaną poprawione po zwróceniu nam na to uwagi. 

Kopenhaga, dnia 19. maja 2008 r. 
(-) Lars Messerschmidt 
Wikariusz Generalny 
i odpowiedzialny za spis członków Kościoła 
 


