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dur regulacji sytuacji prawnej niekatolickich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
w Polsce.
Wysoki poziom merytoryczny wystaÎpienÂ pozwala miecÂ nadziejeÎ, zÇe
zaroÂwno wygøoszone referaty, podjeÎta w trakcie sympozjum dyskusja, jak
i publikacja, ktoÂra beÎdzie owocem Zjazdu, przyczyniajaÎ sieÎ do pogøeÎbienia, uporzaÎdkowania i rozwiaÎzania wielu trudnych kwestii w relacjach
panÂstwowo-kosÂcielnych.
Marta Ordon

Konferencja naukowa pt. Pozyskiwanie sÂrodkoÂw na dziaøalnosÂcÂ instytucji kosÂcielnych, Lublin, 10 czerwca 2008 r.
W dniu 10 czerwca 2008 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Jana Pawøa II odbyøa sieÎ konferencja naukowa pt. Pozyskiwanie sÂrodkoÂw
na dziaøalnosÂcÂ instytucji kosÂcielnych zorganizowana przez KatedreÎ Prawa
Wyznaniowego oraz II KatedreÎ Prawa Administracyjnego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II we wspoÂøpracy z firmaÎ konsultingowaÎ Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. KonferencjeÎ rozpoczaÎø ks.
prof. dr hab. A. Mezglewski. W søowie wsteÎpnym za cel zorganizowanej
konferencji wskazaø on dokonanie przeglaÎdu mozÇliwosÂci finansowania
zadanÂ realizowanych przez kosÂcielne jednostki organizacyjne w sferze
publicznej. Po powitaniu wszystkich zgromadzonych poprosiø o otwarcie
konferencji prof. dra hab. R. DoktoÂra, Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II. OtwierajaÎc konferencjeÎ Jego Magnificencja wskazaø na aktualnosÂcÂ podejmowanych zagadnienÂ oraz potrzebeÎ ich
przedyskutowania i przyblizÇenia zainteresowanym. Søowo powitania wygøosiø roÂwniezÇ mgr A. Gøowacki, Prezes ZarzaÎdu DGA S.A. RozpoczynajaÎc konferencjeÎ, gøos zabraø takzÇe ks. prof. dr hab. A. DeÎbinÂski, Dziekan Wydziaøu Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II.
Przewodnictwo pierwszej sesji objaÎø ks. prof. dr hab. S. Tymosz. Natomiast jako pierwszy wygøosiø swoÂj referat pt. ZbioÂrki publiczne ks. prof.
dr hab. L. Adamowicz (KUL). ZauwazÇyø on, zÇe zbioÂrki publiczne to
najstarsza i najbardziej rozpowszechniona forma finansowania kosÂcioøoÂw,
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wskazujaÎc kroÂtko na historyczne jej przejawy. Wyliczone zostaøy ponadto
normatywne podstawy instytucji zbioÂrek publicznych. Autor przedstawiø
dwa rodzaje zbioÂrek publicznych, ktoÂre mogaÎ bycÂ prowadzone przez kosÂcioøy, a mianowicie zbioÂrki publiczne w sÂcisøym tego søowa znaczeniu
i pozostaøe zbioÂrki, nasteÎpnie omoÂwiø ich charakterystyczne cechy. PodsumowujaÎc, referent stwierdziø, zÇe pozyskiwanie sÂrodkoÂw finansowych
w ramach instytucji zbioÂrek publicznych nie straciøo na aktualnosÂci, poniewazÇ oproÂcz tradycyjnych form pojawiøy sieÎ nowe, preÎzÇnie funkcjonujaÎce w dzisiejszej rzeczywistosÂci.
DziaøalnosÂcÂ gospodarcza kosÂcielnych osoÂb prawnych staøa sieÎ tematem referatu ks. dr hab. S. Dubiela (KUL). Autor zauwazÇyø, zÇe KosÂcioÂø
pozyskuje sÂrodki finansowe w sposoÂb wieloraki, co podzieliø na kilka
grup. WsÂroÂd nich wymieniø miedzy innymi: majaÎtek wøasny, ofiary wiernych, dotacje panÂstwowe, a takzÇe inne przewidziane przez prawo. ZauwazÇyø, zÇe gøoÂwnym zÂroÂdøem pozyskiwania sÂrodkoÂw finansowych przez
KosÂcioÂø jest ofiarnosÂcÂ wiernych, jednak nie jest ona zÂroÂdøem wystarczajaÎcym. Dlatego kosÂcielne osoby prawne zaczeÎøy uzyskiwacÂ sÂrodki finansowe
przez prowadzenie dziaøalnosÂci gospodarczej, jednak to zÂroÂdøo cieszy sieÎ
nikøym zainteresowaniem wsÂroÂd podmiotoÂw kosÂcielnych. Prelegent proÂbowaø w swoim wystaÎpieniu przytoczycÂ przyczyny takiego stanu rzeczy
i wskazaø przykøadowe rozwiaÎzania, ktoÂre uøatwiøyby prowadzenie dziaøalnosÂci gospodarczej przez kosÂcielne osoby prawne.
Kolejny referat, pt. Rola doradcy w pozyskiwaniu sÂrodkoÂw unijnych,
wygøoszony zostaø przez mgr. M. Marka, Wiceprezesa DGA S.A. Referent stwierdziø, zÇe oproÂcz tradycyjnych zÂroÂdeø pozyskiwania sÂrodkoÂw finansowych pojawiøo sieÎ nowe zÂroÂdøo, jakim saÎ sÂrodki z funduszy europejskich. PodkresÂliø roÂzÇnorodnosÂcÂ celoÂw, na ktoÂre takie sÂrodki kosÂcielne
osoby prawne mogaÎ pozyskacÂ. Autor wymieniø oraz omoÂwiø etapy i wymagania, jakim nalezÇy sprostacÂ, aby takie sÂrodki uzyskacÂ. Dokonawszy
tego, wskazaø na doniosøosÂcÂ, potrzebeÎ korzystania z pomocy doradcy
w czasie realizacji skomplikowanego procesu pozyskiwania sÂrodkoÂw unijnych. TakaÎ dziaøalnosÂciaÎ doradczaÎ zajmuje sieÎ wøasÂnie DGA S.A. Referent wymieniø ponadto roÂzÇne formy pomocy, doradzania przy formuøowaniu wnioskoÂw o pozyskanie sÂrodkoÂw finansowych z funduszy unijnych.
Przedstawiø roÂwniezÇ przykøady pozyskania i wykorzystania sÂrodkoÂw unijnych przy wspoÂøpracy z podmiotami kosÂcielnymi.
NasteÎpne wystaÎpienie pt. Kryteria wydatkowania sÂrodkoÂw Funduszu
KosÂcielnego wygøoszone zostaøo przez mgr MonikeÎ Piszcz-CzapleÎ, Naczel-
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nika Wydziaøu w Ministerstwie Spraw WewneÎtrznych i Administracji. Na
poczaÎtku referatu zostaøa przywoøana normatywna podstawa funkcjonowania Funduszu KosÂcielnego, jakaÎ jest ustawa z 20 marca 1950 r. o przejeÎciu doÂbr martwej reÎki, poreÎczeniu proboszczom gospodarstw rolnych
i utworzeniu Funduszu KosÂcielnego. Autorka wymieniøa oraz omoÂwiøa
cele, na jakie wydatkowane saÎ sÂrodki z Funduszu KosÂcielnego. Ponadto
wskazaøa, zÇe decyzjeÎ o przyznaniu sÂrodkoÂw budzÇetowych Funduszu KosÂcielnego podejmuje Minister Spraw WewneÎtrznych i Administracji. Prelegentka przytoczyøa kryteria, wedøug ktoÂrych sÂrodki saÎ przyznawane.
PierwszaÎ sesjeÎ zakonÂczyø referat pt. Wydatkowanie sÂrodkoÂw Funduszu KosÂcielnego w okresie PRL przedøozÇony przez mgr. M. ZawisÂlaka
(KUL). Po wskazaniu normatywnej podstawy utworzenia Funduszu KosÂcielnego prelegent wskazaø materialne podstawy funkcjonowania tej instytucji. Autor zawazÇyø, zÇe wbrew zapowiedziom ustawy Fundusz nie
uzyskaø samodzielnosÂci organizacyjnej ani decyzyjnej. PodkresÂlona zostaøa doniosøosÂcÂ instytucji Funduszu KosÂcielnego mimo antykosÂcielnego
nastawienia w okresie PRL, ktoÂra to instytucja mimo swoich niedoskonaøosÂci przetrwaøa do dzisiaj.
Druga sesja, ktoÂrej przewodniczyø prof. dr hab. T. ZielinÂski (ChAT)
zostaøa rozpoczeÎta wystaÎpieniem ks. prof. dr hab. S. Fundowicza (KUL),
pt. Prawne uwarunkowania ochrony zabytkoÂw kosÂcielnych i ich finansowanie. Na poczaÎtku swojego referatu autor przytoczyø oraz omoÂwiø dwa
pojeÎcia: ochrona i opieka nad zabytkami. NasteÎpnie wyjasÂniø pojeÎcie zabytku oraz opisaø jego elementy. Prelegent ponadto wskazaø i omoÂwiø
cele, na jakie w ramach ochrony nad zabytkami mogaÎ bycÂ przekazywane
sÂrodki finansowe z roÂzÇnych zÂroÂdeø, mieÎdzy innymi ze sÂrodkoÂw unijnych.
PodkresÂliø korzystne uwarunkowania sytuacji zabytkoÂw kosÂcielnych, ktoÂre wynikajaÎ z jasnego okresÂlenia podmiotu wøadajaÎcego nimi oraz jego
kompetencji.
NasteÎpny referat pt. Wpøaty 1% podatku dochodowego od osoÂb fizycznych, zaprezentowany zostaø przez ks. dr. D. Walencika (UO). ZauwazÇyø on, zÇe omawiana instytucja jest stosunkowo møoda, ale juzÇ przynosi
wymierne rezultaty. W dalszej czeÎsÂci wystaÎpienia referent omoÂwiø podmioty, na rzecz ktoÂrych taka darowizna przez osoby fizyczne mozÇe bycÂ
zøozÇona. OmoÂwiona zostaøa ponadto procedura uzyskania statusu organizacji pozÇytku publicznego, ktoÂrym muszaÎ sieÎ charakteryzowacÂ podmioty obdarowywane 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne. Prelegent, podsumowujaÎc stwierdziø, zÇe obowiaÎzujaÎce rozwiaÎzania prawne saÎ
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korzystne dla wyznaniowych osoÂb prawnych, poniewazÇ umozÇliwiajaÎ uzyskanie im statusu organizacji pozÇytku publicznego. Podmioty te wedøug
autora saÎ odpowiednio przygotowane do realizacji dziaøalnosÂci pozÇytku
publicznego.
Darowizny na cele kultu religijnego i kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ staøy sieÎ tematem referatu przedstawionego przez ks.
dr. T. Stanisøawskiego (KUL). Prelegent zauwazÇyø, zÇe tylko niewielka
czeÎsÂcÂ mozÇliwosÂci przekazywania darowizn przez wiernych i inne podmioty
na rzecz podmiotoÂw kosÂcielnych jest prawnie unormowana. Autor skoncentrowaø sieÎ w swoim wystaÎpieniu na nowej instytucji, jakaÎ jest sprawozdanie z wykorzystania uzyskanych sÂrodkoÂw finansowych, do ktoÂrego
skøadania zobligowany zostaø obdarowany. Ponadto wskazaø, zÇe po raz
pierwszy ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osoÂb prawnych przyznaø, zÇe mozÇliwe jest odliczanie darowizn na podstawie przepisoÂw innych ustaw nizÇ ustawa podatkowa.
Kolejny referat pt. Finansowanie dziaøalnosÂci osÂwiatowo-wychowawczej zwiaÎzkoÂw wyznaniowych wygøosiøa mgr M. DobrzynÂska-DaÎbska
(KUL/DGA S.A.). OmoÂwiøa ona dwa zÂroÂdøa finansowania dziaøalnosÂci
osÂwiatowo-wychowawczej zwiaÎzkoÂw wyznaniowych: dotacje z Funduszu
KosÂcielnego i dotacje pochodzaÎce z funduszy Unii Europejskiej, aby uwidocznicÂ roÂzÇniceÎ mieÎdzy procedurami, jakim nalezÇy sprostacÂ, aby uzyskacÂ
sÂrodki finansowe na podobny cel z tych dwoÂch zÂroÂdeø. Prelegentka podkresÂliøa, zÇe ze wzgleÎdu na to, izÇ KosÂcioøy mogaÎ uzyskacÂ sÂrodki na ochroneÎ
zabytkoÂw, roÂwniezÇ mogaÎ otrzymacÂ sÂrodki na swojaÎ ubocznaÎ dziaøalnosÂcÂ
mieÎdzy innymi na dziaøalnosÂcÂ osÂwiatowo-wychowawczaÎ.
Perspektywy zmiany modelu finansowania instytucji kosÂcielnych
w Polsce staøy sieÎ tematem wystaÎpienia ks. dr. hab. P. Stanisza (KUL).
Prelegent zauwazÇyø, zÇe od podpisania Konkordatu z 1993 r. rozgorzaøa
dyskusja nad zmianami modelu finansowania instytucji kosÂcielnych
w Polsce. Przykøadowo omoÂwiø modele finansowania zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Niemczech i we Wøoszech. Stwierdziø ponadto, zÇe za najblizÇszy
polskim realiom mozÇna uznacÂ model wøoski. Finansowe efekty proponowanego rozwiaÎzania, wedøug prelegenta, saÎ trudne do przewidzenia, dlatego wskazaø, zÇe koniecznym byøoby wprowadzenie ± wedøug wzoru wøoskiego ± obowiaÎzku okresowej oceny tego systemu przez uczestniczaÎce
w nim podmioty. PodkresÂliø on ponadto, zÇe rozwiaÎzania oparte na modelu
wøoskim stanowiøyby wøasÂciwaÎ realizacjeÎ zasad przyjeÎtych w polskiej Konstytucji z 1997 r.

SPRAWOZDANIA

367

Przewodnictwo panelu dyskusyjnego zostaøo powierzone ks. prof. dr.
hab. H. Misztalowi (KUL). WzieÎli w nim udziaø: mgr M. Piszcz-Czapla,
mgr K. Walczuk, Specjalista w Departamencie WyznanÂ Religijnych oraz
MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych MSWiA, mgr M. Marek, mgr
J. DaÎbrowski, Naczelnik Wydziaøu Planowania i Rozliczania Dotacji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ks. mgr K. Zygmunt oraz
w samej dyskusji poza wymienionymi wzieÎli udziaø takzÇe mieÎdzy innymi:
ks. dr T. Stanisøawski, ks. dr hab. P. Stanisz, dr P. Borecki, prof. dr hab. T.
ZielinÂski, ks. dr D. Walencik.
Na uwageÎ zasøuguje wysoki poziom merytoryczny charakteryzujaÎcy
wygøoszone przez prelegentoÂw wystaÎpienia, a ponadto staranne i rzetelne
przygotowanie caøej konferencji naukowej.
Aneta Maria Abramowicz

Zebranie Zaøoźycielskie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego,
Lublin, 21-22 czerwca 2008 r.
W dniach 21-22 czerwca 2008 r. w Dworku Staropolskim, beÎdaÎcym
jednym z osÂrodkoÂw konferencyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II, odbyøo sieÎ Zebranie ZaøozÇycielskie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW). Udziaø w nim wzieÎli: mgr Aneta Abramowicz (KUL), dr Paweø Borecki (UW), mgr Ryszard BrozÇyniak
(UW), dr Andrzej Czohara (Warszawa), ks. dr hab. Søawomir Fundowicz,
prof. KUL, mgr Aleksander Merker (Warszawa), ks. dr hab. Artur Mezglewski, prof. KUL, ks. prof. zw. dr hab. Henryk Misztal (KUL), dr hab.
Ryszard Mojak (UMCS), dr Marta Ordon (KUL), dr Paweø Sobczyk
(UKSW), ks. dr Tadeusz Stanisøawski (KUL), ks. dr hab. Piotr Stanisz
(KUL), ks. dr Piotr Steczkowski (URz), dr Andrzej SzymanÂski (UO), dr
Paweø SÂroda (KUL), dr Anna Tunia (KUL), dr Bogusøaw Ulijasz (KUL),
ks. dr Dariusz Walencik (UO), dr Zdzisøaw Zarzycki (UJ), mgr Michaø
ZawisÂlak (KUL), dr hab. Tadeusz J. ZielinÂski, prof. ChAT.
Obrady otworzyø ks. prof. zw. dr hab. Henryk Misztal, ktoÂry w imieniu
wøasnym i drugiego patrona Towarzystwa ± prof. zw. dr hab. Michaøa
Pietrzaka powitaø zgromadzonych. Wyraziø przy tym radosÂcÂ z realizacji

