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PERSPEKTYWY ZMIANY SYSTEMU FINANSOWANIA KOŚCIOŁÓW I INNYCH 

ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH W POLSCE

W obowiązującym Konkordacie między Rzecząpospolitą Polską i Stolicą Apostolską zawarto 

postanowienia zapowiadające zmianę modelu finansowania instytucji kościelnych w Polsce. 

Do dnia dzisiejszego nie udało się doprowadzić do realizacji tego celu. Potrzeba modyfikacji 

polskiego  systemu  finansowania  Kościoła  Katolickiego  (a  wraz  z  nim  również  innych 

związków wyznaniowych) nie utraciła jednak swej aktualności. Najpoważniejsze zastrzeżenia 

dotyczą istnienia Funduszu Kościelnego, zasilanego corocznie dotacjami z budżetu państwa i 

wykorzystywanego  do  częściowego  finansowania  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  i 

zdrowotne osób duchownych oraz do dotowania renowacji zabytków sakralnych i niektórych 

rodzajów  społecznie  użytecznej  działalności  związków  wyznaniowych.  Ze  względu  na 

brzmienie  postanowień  obowiązującego  Konkordatu  oraz  Konstytucji,  nowe  rozwiązania 

powinny zostać wypracowane z udziałem właściwych przedstawicieli Kościoła Katolickiego i 

innych związków wyznaniowych.  Za najbardziej  godny polecenia wzorzec dla przyszłych 

rozwiązań polskich należy uznać włoski model finansowania związków wyznaniowych. Nie 

znaczy to oczywiście, że model ten powinien zostać przejęty bez zastrzeżeń. Niektóre jego 

elementy powinny zostać zmodyfikowane. Po wprowadzeniu potrzebnych korekt może się on 

stać  doskonałym  przykładem  równoczesnego  poszanowania  wolności  religijnej  oraz 

świeckości państwa.

THE PERSPECTIVES OF CHANGING THE  SYSTEM OF FUNDING CHURCHES 

AND OTHER RELIGIOUS DENOMINATIONS IN POLAND

The Concordat between the Republic of Poland and the Holy See, which is presently in force, 

comprises provisions anticipating a change in the model of funding church institutions in 

Poland. Even though that objective hasn’t been fulfilled to this day, the need to modify the 

Polish system of funding the Catholic Church (together with other religious denominations) 

has  lost  none  of  its  relevance.  The  most  serious  objections  concern  the  existence  of  the 

Church Fund, which is granted yearly subsidies from the state budget and which partially 

subsidizes the social and health insurance of clergy, the renovation of historic churches as 

well  as  some  kinds  of  welfare  activities  of  religious  denominations.  On  account  of  the 

wording of the provisions of the present Concordat and the Constitution, new solutions should 

be developed with the participation of appropriate representatives of the Catholic Church and 



other religious denominations. It is recommended that the Italian model of funding religious 

denominations should serve as  an example for  prospective Polish solutions.  Although the 

model  should  not  be  adopted  without  reservations,  on  introducing  some  necessary 

modifications, it can become a perfect example of respect for religious freedom concomitant 

with respect for the secularism of the state. 
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