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Konferencja naukowa pt. Źródła	 finansowania	 Kościoła	 w	 Polsce, 
Lublin, 25 kwietnia 2013 r.

w dniu 25 kwietnia 2013 r. odbyła się w lublinie konferencja naukowa 
zorganizowana przez koło naukowe kanonistów katolickiego uniwersy-
tetu lubelskiego jana Pawła ii poświęcona źródłom finansowania kościo-
ła w Polsce. debata była podzielona na trzy sesje, z których każda kończy-
ła się dyskusją. 

obrady otworzył ks. prof. dr hab. krzysztof Burczak, prodziekan 
wydziału Prawa, Prawa kanonicznego i administracji kul. życząc 
owocnego zgłębiania tematu, wyraził uznanie dla studentów z koła 
naukowego kanonistów za trafny dobór tematyki konferencji, szczegól-
nie widoczny w kontekście trwających aktualnie prac nad wprowadzeniem 
nowych form finansowania kościoła w Polsce. 

Pierwszy blok tematyczny poprowadził bp dr hab. artur miziński 
(kul). rozpoczął go referat wygłoszony przez bpa prof. dr. hab. józefa 
wróbla (kul) dotyczący finansowania kościoła z perspektywy V przyka-
zania kościelnego. na początku wystąpienia ks. biskup odniósł się ogólnie 
do tematu przykazań kościelnych, ich historii i źródeł, a następnie zanali-
zował V przykazanie, które zobowiązuje wiernych do troski o potrzeby 
kościoła celem zabezpieczenia środków materialnych koniecznych m.in. 
do: sprawowania kultu, utrzymania budynków kościelnych, prowadzenia 
działalności charytatywnej, wychowawczej, misyjnej, a także godziwego 
utrzymania duchownych. kolejne wystąpienie ks. prof. dr. hab. ambro-
żego skorupy (kul) poświęcone zostało źródłom przychodów insty-
tutów zakonnych. Przytaczając słynną frazę ora et labora, ks. profesor 
przypomniał, że praca w życiu zakonnym jest obecna od samego początku 
i pozostaje głównym źródłem przychodu, zaś zakonnicy winni żyć ubogo 
i skromnie. Podkreślił również, że cokolwiek zakonnik nabywa stanowi 
to przychód klasztoru. wskazując na inne przykładowe źródła, omówił 
przychody z tytułu stypendiów mszalnych, wykonywania posług kościel-
nych i udzielania sakramentów oraz pracy wydawniczej. 

obradom drugiej sesji przewodniczył ks. dr krzysztof mikołajczuk 
(kul). rozpoczął ją ks. prof. dr hab. stanisław dubiel (kul) wystąpie-
niem na temat roli majątku kościelnego w realizacji misji kościoła. wycho-
dząc od definicji majątku w prawie cywilnym omówił on strukturę majątku 
kościelnego. zaznaczył, że dobra materialne przeznaczone są na realiza-
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cję misji kościoła, która ma charakter religijny, ale kościół wykonuje ją 
w warunkach ziemskich, dlatego posługuje się środkami należącymi do 
porządku doczesnego. ks. profesor podkreślił, że misja kościoła może być 
realizowana różnymi metodami, ale wszystkie wymagają nakładów finan-
sowych o różnej wysokości. Bez tego działania kościoła byłby utrudnione, 
a niektóre wręcz niemożliwe. to z tego względu kościół szuka możliwości 
pozyskiwania dóbr doczesnych.

następnie głos zabrała mecenas ewa lizut (radca prawny archidiecezji 
lubelskiej, uniwersytet Przyrodniczy w lublinie), która omówiła proble-
matykę darowizn na rzecz kościoła. w szczególności skoncentrowała się 
na przepisach ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do kościoła 
katolickiego w rP określających zasady przekazywania darowizn, a także 
przepisach ustaw o podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób 
prawnych, przewidujących dla darczyńców możliwość odliczenia przeka-
zanych kwot od podstawy opodatkowania.

trzecią sesję poprowadził ks. dr adam kaczor (kurator koła nauko-
wego kanonistów kul). na początek rolę i zadanie ekonoma konferencji 
episkopatu Polski przedstawił ks. mgr lic. janusz majda (ekonom keP). 
Prelegent przybliżył funkcję ekonoma oraz omówił rodzaje spraw finanso-
wych objętych jego odpowiedzialnością, wśród których wymienił sporzą-
dzanie sprawozdań z działalności keP oraz troskę o remonty nierucho-
mości kościelnych i renowację zabytkowych kompleksów klasztornych. 
następnie głos zabrał ks. dr tadeusz Pajurek (dyrektor ekonomiczny 
archidiecezji lubelskiej), który omówił zadania ekonoma diecezjalnego 
na przykładzie archidiecezji lubelskiej. wyjaśnił także zasady pobie-
rania podatku zwanego „poduszne”, jaki parafie płacą na rzecz diecezji. 
z otrzymanych z tego tytułu środków archidiecezja utrzymuje m.in. kurię, 
muzeum archidiecezjalne, i archiwa. zwrócił także uwagę na pozyskiwa-
ne przez archidiecezję środki z tytułu prowadzenia działalności gospo-
darczej, np. wynajmu lokali, a także omówił problematykę  finansowania 
budownictwa sakralnego w archidiecezji.

zwieńczeniem konferencji było wystąpienie ks. prof. dr hab. Piotra 
stanisza (dziekana wPPkia) prezentujące aktualny stan prac nad 
zmianami w systemie finansowania kościoła w Polsce. ks. profesor 
z punktu widzenia uczestnika tych prac omówił przygotowane przez rząd 
projekty zmian w prawie, zmierzające do likwidacji Funduszu kościel-
nego i wprowadzenia możliwości przekazania przez podatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych części (pierwotnie proponowano 0,3%, 
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aktualnie 0,5%) podatku na rzecz kościoła lub innego związku wyznanio-
wego. kończąc zaznaczył, że zmiany są konieczne i mogą przynieść wiele 
pożytku samemu kościołowi, jednak proces ich wprowadzania wymaga 
czasu, a przedstawione projekty dopracowania.

Podsumowaniem każdej sesji była ożywiona dyskusja, w trakcie 
której padło wiele pytań m.in. dotyczących regulacji prawnych w sytuacji 
posiadania konta przez osoby konsekrowane oraz finansowania kościo-
łów w krajach skandynawskich. konferencję zakończył ks. prof. dr hab. 
leszek adamowicz (dyrektor instytutu Prawa kanonicznego kul), który 
podziękował przybyłym za udział w spotkaniu, a studentom za trud włożo-
ny w organizację wydarzenia.

Małgorzata Kliczka, Patrycja Buczyńska, Karolina Lemierz
członkinie Koła Naukowego Kanonistów

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Konferencja naukowa pt. Otoczenie	prawne	turystyki	pielgrzymkowej, 
Sromowce Niżne, 22-24 września 2013 r. 

w dniach 22-24 września 2013 r. w sromowcach niżnych nad dunaj-
cem (woj. małopolskie) odbyła się konferencja naukowa pt. Otoczenie 
prawne turystyki pielgrzymkowej, zorganizowana przez Polskie towarzy-
stwo Prawa wyznaniowego. Było to kolejne wydarzenie naukowe zorga-
nizowane przez/lub pod patronatem PtPw. wpisuje się ono wyraźnie 
w realizację celów statutowych towarzystwa, do których należy nie tylko 
integracja środowiska specjalistów z zakresu prawa wyznaniowego, ale 
również popieranie rozwoju nauki prawa wyznaniowego, m.in. poprzez 
inicjowanie dyskusji naukowej nad różnymi zagadnieniami z tego zakresu. 
Problematyka konferencji choć wąsko zakreślona, zgromadziła szerokie 
grono specjalistów z różnych ośrodków naukowych w kraju, co niewątpli-
wie dowodzi jej aktualności i doniosłości. 

konferencję otworzył Prezes zarządu PtPw prof. nadzw. dr hab. 
tadeusz j. zieliński (chat), który powitał przybyłych i wprowadził 
w tematykę spotkania. obrady sesji i. zatytułowanej: Pielgrzymowanie 


