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FINANSOWANIE CELÓW KULTU RELIGIJNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ 

KOŚCIOŁY I INNE ZWIĄZKI WYZNANIOWE 

Jednym z głównych zadań wykonywanych przez kościoły i inne związki wyznaniowe jest 

sprawowanie kultu religijnego. Do jego realizacji niezbędne są środki materialne, które 

podmioty wyznaniowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego mogą 

zdobywać w różny sposób. Celem artykułu jest ukazanie możliwości pozyskiwania środków 

materialnych wydatkowanych na cele kultu religijnego. Punktem wyjścia jest wyjaśnienie 

występującego w przepisach prawa pojęcia: „cele kultu religijnego” oraz dokonanie 

klasyfikacji środków wydatkowanych na te cele. Wśród sposobów pozyskiwania środków 

materialnych wskazać należy przede wszystkim dochody z przyjmowanych ofiar i darowizn, 

dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, a także dotacje z budżetu państwa 

przeznaczone na ochronę i konserwację zabytków, które mogą stanowić pośredni sposób 

finansowania kultu religijnego. Obowiązujące rozwiązania, gwarantujące grupom religijnym 

pozyskiwanie środków na cele kultu religijnego, służą zaspokajaniu potrzeb religijnych swych 

wyznawców, choć z pewnością nie stanowią w tym zakresie przykładu idealnych rozwiązań. 

 

ON FUNDING THE PURPOSES OF WORSHIP CONDUCTED BY CHURCHES AND 

OTHER RELIGIOUS ASSOCIATIONS 

One of the main pursuits of churches and other religious associations is to conduct religious 

worship. This aim needs financial and material resources that religious entities may acquire in 

various ways in accordance with the provisions of Polish law. The article discusses the 

options of obtaining material resources expended for the purposes of religious worship. The 

starting point for the discussion is the explanation of the legal concept of "purposes of 

religious worship" and categorization of funds earmarked for these purposes. Among the 

methods of securing financial resources there are: the income from offerings and donations, 

the income from conducted business activity, and state subsidies for environmental protection 

and conservation of historical monuments, which may be used as a means of indirect funding 

of religious worship. The existing legal solutions that guarantee religious groups a fund-

raising capacity for the purposes of religious worship help satisfy the worshippers' religious 

needs, though certainly may not be considered perfect. 

 


