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ZASADY FINANSOWANIA UCZELNI KOŚCIELNYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA 

Dyskusja nad reformą systemu dotowania instytucji kościelnych toczy się w Polsce od 

kilkunastu lat. Potrzeba zmiany funkcjonującego modelu uzasadniona jest zarówno z uwagi 

na anachroniczny charakter obowiązujących rozwiązań, jak i ze względu na konieczność 

ograniczania wydatków publicznych. Projektowanie jakichkolwiek zmian powinno być 

jednak poprzedzone gruntowną analizą obowiązujących unormowań prawnych, w 

szczególności w kontekście ich zgodności z zasadami konstytucyjnymi, a także wielkości 

samych transferów z budżetu państwa, realizowanych w oparciu o obowiązujące przepisy. 

Jednym z istotnych wymiarów działalności kościołów i innych związków wyznaniowych jest 

edukacja na poziomie szkół wyższych. Ocena przyjętych w tym zakresie rozwiązań nastręcza 

wiele trudności, z uwagi na rozległy zakres regulacji normatywnej, rozproszenie unormowań 

w licznych aktach prawnych oraz złożoność samej materii. 

Podstawowym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych 

dotyczących finansowania uczelni kościelnych ze środków publicznych. Analizie poddano 

przepisy tworzące normatywne podstawy finansowania uczelni kościelnych ze środków 

budżetu państwa, w tym regulacje stanowiące tytuły dotacyjne na gruncie ustawy prawo o 

szkolnictwie wyższym oraz przepisy umożliwiające przekazywanie na rzecz tych uczelni 

innych niż dotacje środków budżetowych.  
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THE RULES OF FINANCING CHURCH HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

FROM THE GOVERNMENT BUDGET 

The debate over the reform of the system of subsidising church institutions has been in 

progress in Poland for over a decade. The need to change the current model is justified both 

by the anachronistic nature of the binding legal solutions and the necessity to reduce public 

spending. Any change proposals, however, should be preceded by a thorough analysis of the 

binding legal provisions, particularly in the context of their conformity to constitutional 

principles and the volume of transfers from the government budget based on the binding 

regulations. One of the significant aspect of the activity of churches and other religious 

associations is education at the tertiary level. The evaluation of the solutions in this area gives 



rise to difficulties, due to the wide scope of normative regulations, the fact that the provisions 

are dispersed over numerous legislative acts and the complexity of the subject matter itself. 

The primary aim of his article is to present the legal regulations concerning the public 

financing of church institutions of higher education. The provisions constituting the normative 

bases of financing church higher education institutions from the government budget have 

been analysed, including the regulations that constitute subsidy entitlements in accordance 

with the Higher Education Act, as well as the provisions allowing these institutions to receive 

budgetary funds other than subsidies. 
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