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K

westie zasad i źródeł finansowania związków wyznaniowych i ich instytucji, w tym ze

względu na zasięg problemu przede wszystkim Kościoła katolickiego, wymagają całościowego
uporządkowania. Odziedziczone po PRL ustawodawstwo w tym zakresie oraz zmieniające je i
aktualizujące ustawy uchwalone w ostatnim dziesięcioleciu XX w., a przede wszystkim, ze
względu na rangę dokumentu, konkordat, nie stworzyły zwartego i spójnego systemu
regulującego problemy własnościowe związków wyznaniowych (sprawy te zresztą oczekują
dotąd w Polsce na powszechne uregulowanie — mam tu na myśli problemy reprywatyzacji).
Podobnie nie uregulowały w dostatecznym stopniu problemów podatkowych i zasad
finansowania działalności religijnej, charytatywnej, oświatowej i innej. Dowodem konieczności
opracowania jednolitego i spójnego systemu finansowania działalności wyznaniowej, zgodnego
z systemem finansów publicznych w Polsce, mogą być powracające co jakiś czas z różną siłą
spory i kontrowersje wokół finansowania Kościołów i związków wyznaniowych oraz
opodatkowania i „oskładkowania" na rzecz wszechstronnego zabezpieczenia społecznego osób
duchownych. Obecne zamieszanie wokół Funduszu Kościelnego, instytucji dziś anachronicznej
— jak to zresztą udowodniono w uzasadnieniu do opiniowanej ustawy — jest także
spowodowane przyczynami doraźnymi, a nie zostało wbudowane w pracę nad całościowym
uporządkowaniem problemów finansowania Kościołów i związków wyznaniowych.
Konieczność pilnej nowelizacji ustawy o NFZ wywołała temat źródeł opłacania składek
ubezpieczenia zdrowotnego duchownych nie będących podatnikami podatku dochodowego od
osób fizycznych. Dotychczas składki takim osobom pokrywano z Funduszu Kościelnego. Otóż
wydaje się, że sprawa zasadności istnienia lub nieistnienia tego funduszu nie może i nie
powinna być załatwiana przez wyrwaną z kontekstu całokształtu problemów finansowania
związków wyznaniowych likwidację instytucji, z której były one dotąd finansowane.
Opracowania spójnego systemu finansowania związków wyznaniowych, jego źródeł i
zasad zgodnych z całym systemem finansów publicznych, w tym także — co ważne — z
systemem podatkowym, w świetle narastającej konieczności głębokich zmian całokształtu
finansów publicznych wymaga czasu choćby ze względu na konieczność licznych uzgodnień.
Niezbędne
jest
bowiem
stworzenie
systemu
akceptowanego
przez
wszystkich
zainteresowanych, przejrzystego i zgodnego z potrzebami. Potrzebne obecnie rozwiązanie
ważnej kwestii finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego powinno być załatwione
zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami. Oznacza to, że za wszystkich duchownych nie
będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, podobnie jak za inne osoby
nie będące podatnikami PIT, składki ubezpieczenia zdrowotnego, w razie likwidacji Funduszu
Kościelnego, płaciłby budżet państwa.
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komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz inne
programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane przez Autora.
Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do
okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw Autorskich
bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie
odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

