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DAROWIZNY NA CELE KULTU RELIGIJNEGO I KOŚCIELNĄ DZIAŁALNOŚĆ 

CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZĄ.  KONTROWERSJE I NOWE ROZWIĄZANIA

Darowizny  od  zawsze  stanowiły  podstawę  funkcjonowania  podmiotów  kościelnych. 

Przychylność  ustawodawcy  wobec  podmiotów  kościelnych  wyraża  się  w  finansowym 

preferowaniu ich, jak i tych, którzy dokonują na ich cel darowizn. W odniesieniu do instytucji 

kościelnych  oznacza  ona  przede  wszystkim zwolnienie  z  podatku  dochodowego  od  osób 

prawnych oraz ulgi w niektórych podatkach lokalnych. W przypadku natomiast podatników 

dokonujących darowizn na rzecz tej działalności, przychylność ta wyraża się w możliwości 

pomniejszania podstawy opodatkowania. 

Z racji  swojej  długiej obecności w polskim systemie prawa wyznaniowego i  finansowego 

darowizny  stały  się  już  przedmiotem  wielu  opracowań.  Jednym  z  powodów  tego 

zainteresowania  jest  niestabilność  przepisów.  Uzasadnione  jest  więc  skoncentrowanie  się 

wyłącznie na problematycznych fragmentach tej tematyki oraz na rozwiązaniach stosunkowo 

nowych.  Są  to:  cele  darowizn,  wymogi  formalne  ich  przekazywania,  kontrowersyjne 

orzecznictwo, obowiązki rejestrowania danych darczyńców oraz ich publikacji

Podsumowując należy stwierdzić, iż niewątpliwie darowizny wciąż odgrywają ogromną rolę 

w finansowaniu działalności kościołów i innych związków wyznaniowych. Jedynie ich część, 

niewielka, ale sformalizowana, jest przychylnie traktowana podatkowo przez ustawodawcę. 

Mimo ugruntowanej  pozycji,  jaką  posiadają  w świadomości  podatników oraz  w polskim 

systemie  prawnym wciąż  pozostaje  wiele  kwestii  do  ostatecznego  rozstrzygnięcia.  Nowe 

elementy  owego  systemu  otwierają  również  pole  do  współpracy  wyspecjalizowanych 

instytucji wspólnych łączących przedstawicieli państwa oraz kościołów i innych związków 

wyznaniowych.

DONATIONS  FOR  WORSHIP  PURPOSES  AND  CHURCH’S  CHARITABLE 

ACTIVITY

Donations have always been fundamental to the functioning of ecclesiastical entities.  The 

legislator’s  favourable  response  to  the  needs of  such entities  is  manifested  in its  support 

provided to their donors. As far as the Church institutions are concerned, they are exempt 

from legal persons’ income tax and enjoy concessions in some local taxes. On the other hand, 

taxpayers donating to ecclesiastical entities may deduct the donation from the taxation base. 
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Having been functioning in the Polish law on denominations and financial law for a long 

time,  donations  have  been  the  subject  of  numerous studies.  One of  the  reasons  for  their 

frequent occurrence in research papers is the fluctuating regulations. Hence, it is justified that 

only some more complex issues of this subject as well as implemented novelties be put to 

more conscientious examination. These are: purposes of donations, formal requirements of 

donating, controversial judicial decisions, the obligation of recording and publicizing donors’ 

details.

To  conclude,  it  must  be  noted  that  donations  play  a  conclusive  and  pivotal  role  in  the 

financing of churches and other religious associations. Only part of them, yet formalized, is 

approved  by  the  legislator  in  terms  of  tax  reliefs.  Despite  their  established  position  in 

taxpayers’ awareness and in Polish legal system, there is still much left to be resolved in this 

respect.  The new components of the system open new windows of collaboration between 

specialized institutions intended to provide a meeting ground for the state, Church and other 

religious associations.
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