
Stawki  dla  proboszczów i  wikariuszy  są  zróżnicowane,  ustala  je  urząd skarbowy na
podstawie  ustawy.  W 2019r.  proboszczowie  płacą  od  434  zł  do  1559  zł  zryczałtowanego
podatku kwartalnie.  Pierwsza stawka obowiązuje w najmniejszych parafiach do 1000 osób,
ostatnia w parafiach ponad 20-tysięcznych. Stawek jest aż 16.
Warto  zwrócić  uwagę,  że  wysokość  podatku  nie  zależy  od  osobistych  dochodów  księży
z posługi duszpasterskiej, na które składają się ofiary za Msze św., sakramenty i z tzw. kolędy. 

Dochody osobiste księży są bardzo zróżnicowane w zależności od zamożności parafian.
System ryczałtowy nie uwzględnia też, ile osób w danej parafii chodzi do kościoła.
Trzeba  też  wiedzieć,  że  Polska  jest  jedynym  krajem  w  Europie,  w  którym  w  ogóle  jest
pobierany podatek od dochodów osiąganych przez księży z  ich działalności  duszpasterskiej
oraz od ofiar, które otrzymują od wiernych. Jest to pozostałość po okresie PRL, wprowadzili go
bowiem komuniści  w latach  50.  jako formę represji  wobec  Kościoła.  W okresie  przełomu
1989r. został złagodzony i przyjął formę ryczałtu.

ZUS i inne składniki
Obywatele  mający  na  terytorium  Polski  status  osoby  duchownej  płacą  również

obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne.
Podstawą naliczania  składki  duchownych na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe jest

deklarowana  kwota,  jednak  nie  niższa  niż  wysokość  ustalonego  przez  rząd  minimalnego
wynagrodzenia  za  pracę.  W tym roku  wynosi  ono  2250  zł  brutto.  Jeśli  duchowny  osiąga
mniejsze  dochody,  musi  zapłacić  ubezpieczenie  obliczone  od  kwoty  minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Jak wynika z raportu Katolickiej Agencji Informacyjnej pt. „Finanse
Kościoła katolickiego w Polsce”, średnie dochody księży wahają się od 1,5 tys. do 2,5 tys. zł
brutto. Składają się na nie ofiary za posługę religijną i wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia na
umowę o pracę np. w szkole. Oznacza to, że znaczna grupa księży musi płacić składki na ZUS
do kwoty wyższej niż ich dochody.

Finansowanie składek
Podstawowym źródłem finansowania składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz

chorobowe duchownych  jest  Fundusz  Kościelny.  W 100% finansowane  są  z  niego  składki
członków zakonów kontemplacyjno-klauzurowych oraz misjonarzy w okresie, gdy pracują na
terenach misyjnych. Składki pozostałych duchownych opłaca Fundusz Kościelny w wysokości
80%, a resztę, czyli 20%, dopłaca ubezpieczony. Duchowny może jednak na własne żądanie
podnieść podstawę wymiaru składek, ale za tę część płaci on sam albo instytucje diecezjalne
lub zakonne, którym podlega.

Dlaczego składki na ZUS są opłacane z Funduszu Kościelnego, który jest finansowany z
budżetu państwa? Otóż Fundusz ten powstał w 1950r. jako rekompensata za zabrane wówczas
Kościołowi  dobra  i  miał  być  zasilany  z  dochodów  uzyskiwanych  z  tych  dóbr,  a  w  razie
potrzeby uzupełniany z budżetu państwa. W rzeczywistości jest on do dziś finansowany przez
państwo, bowiem komuniści nigdy nie zinwentaryzowali przejętych na rzecz skarbu państwa
kościelnych dóbr ziemskich, więc dochody z nich nie są znane. Fundusz ten wciąż istnieje,
ponieważ do tej pory państwo nie zwróciło Kościołowi wszystkich przejętych dóbr. Według
dokładnych  wyliczeń  wykonanych  na  zlecenie  komisji  konkordatowych  –  zarówno
państwowej,  jak  i  kościelnej  –  31%  dóbr  zabranych  Kościołowi  na  terenach  obecnej
Rzeczpospolitej  pozostaje  nadal  w rękach państwa.  Dochody z  nich uzyskiwane mogą być
nawet wyższe niż kwoty przekazywane na Fundusz.

Zainteresowanych tematyką, odsyłam do „Gościa Niedzielnego” z 13 października br. (nr
41) do artykułu Bogumiła Łozińskiego: „Płacą zgodnie z prawem”.

opracowała: Leokadia Pawliszak (Akcja Katolicka)

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła)
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NIEDZIELA XXXII ZWYKŁA

 św. Marcin z Tours

Ewangelia według Świętego Łukasza ( Łk 20, 27-38 ) 

Podeszło  do  Jezusa  kilku  saduceuszów,  którzy  twierdzą,  że  nie  ma
zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam
przepisał: »Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat
weźmie  wdowę  i  niech  wzbudzi  potomstwo  swemu bratu«.  Otóż  było  siedmiu
braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak
wszyscy  pomarli,  nie  zostawiwszy  dzieci.  W  końcu  umarła  ta  kobieta.  Przy
zmartwychwstaniu  więc którego z  nich  będzie  żoną? Wszyscy siedmiu bowiem
mieli ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za mąż
wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w
powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem
umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami
zmartwychwstania.  A że  umarli  zmartwychwstają,  to  i  Mojżesz  zaznaczył  tam,
gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa »Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka
i Bogiem Jakuba«. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem
dla Niego żyją”.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_z_Tours
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W  tym  tygodniu  w  poniedziałek obchodzimy  wspomnienie  św.  Marcina  z  Tours,
biskupa;  we  wtorek św.  Jozafata,  biskupa i  męczennika;  w  środę świętych Benedykta,
Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski. Obchodzącym w tym
tygodniu imieniny i jubileusze życzymy wielu łask Bożych.

INTENCJE MSZALNE:
11. 11. poniedziałek
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1000:  O  potrzebne  łaski,  Boże
błogosławieństwo i dar zdrowia dla jubilata pana Andrzeja Kowalczyka
w 62 rocznicę urodzin
Nowolesie – Msza św. o godz. 1300: 1) Za Parafian 2) O potrzebne łaski
i Boże błogosławieństwo i dar zdrowia dla Jubilatki pani Franciszki
12. 11. wtorek
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1700:  O  wieczną  szczęśliwość  dla
śp. Beaty Cyganik (intencja od chrześnicy Dąbrówki)
13. 11. środa 
Nowolesie -  Msza św. o godz.  1700:  Za wstawiennictwem Matki Bożej
o łaski dla Łukasza w rozwiązywaniu trudności życiowych
14. 11. czwartek
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1700:  O  Boże  błogosławieństwo
i wstawiennictwo Maryi dla należących do Żywego Różańca i ich Rodzin
15. 11. piątek 
Nowolesie -  Msza  św.  o  godz.  1700:  O  Boże  błogosławieństwo
i wstawiennictwo Maryi dla należących do Żywego Różańca i ich Rodzin
16. 11. sobota 
Nowolesie -  Msza  św.  o  godz.  1700 :  O  potrzebne  łaski,  Boże
błogosławieństwo i dar zdrowia dla Filipa  w 10 rocznicę urodzin i z racji
imienin
17. 11. niedziela 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  800:  O  wieczną  szczęśliwość  dla
śp. Kazimierza Nogaja oraz zmarłych Rodziców i Teściów
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Anieli
i Andrzeja Lachowieckich oraz zmarłych Rodziców
Biały Kościół -  Msza św. o godz.  1200:  1) O wieczną szczęśliwość dla
śp. Anny, Michaliny i Józefa Olszewskich; 2) O wieczną szczęśliwość dla
śp. Beaty Cyganik (intencja od koleżanek z Ziębic)



1. Zakończyliśmy  tegoroczną  modlitwę  wypominkową.  Bardzo
dziękuję  za  złożone  z  tej  racji  ofiary,  które  wykorzystamy  na
wyposażenie naszych budynków kościelnych (ogrzewanie i maty na
ławki).

2. W  poniedziałek,  11  listopada,  w  liturgiczne  wspomnienie  św.
Marcina z Tours przypada odpust w kościele w Nowolesiu. Jest to też
Narodowe  Święto  Niepodległości.  Msze  św.  w  tym  dniu  zostaną
odprawione  w  Białym  Kościele  o  godz.  1000 i  suma  odpustowa
w Nowolesiu o godz. 1300.

Na rozpoczęty tydzień - Szczęść Boże!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:

Bóg żywych
Zacieśnianie  perspektywy  życia  prowadzi  do  wyszukiwania  sztucznych  problemów.
Mogą być one próbą podważania autorytetu Jezusa. Jezus zachowuje spokój. Jest pewien
swoich racji.  Wykorzystuje tę sytuację, aby udzielić nam życiowej lekcji.  Mówi dziś,
abyśmy patrzyli na życie, zarówno swoje, jak i tych, którzy już odeszli, w perspektywie
pewności zmartwychwstania, nadziei życia równego aniołom. To mobilizuje do walki,
aby  nie  poddawać  się  żadnemu  panowaniu  oprócz  Jezusowego.  Jezus  zaprasza  do
przeżywania  życia  w  zadziwieniu  z  nieosiągalnej  naszymi  siłami  godności  dziecka
Bożego.  Pomaga odkrywać,  że Bóg jest  Bogiem życia i  nie chce śmierci grzesznika.
Potrafi ożywić to, co wydaje się już nieodwracalnie martwe.

W  Tobie,  Panie,  jest  źródło  mojego  obecnego  życia,  a  w  Twoim  zmartwychwstaniu
nadzieja na życie wieczne. Niech ta nadzieja przeniknie moje myślenie i ukierunkowuje
wybory mojego serca. 
--------------------------------------------------------------

Ile płacą?
W kontekście wyborów samorządowych niektóre ugrupowania standardowo sięgają po

hasło finansów w Kościele.
Biorąc  pod  uwagę,  jak  nie  schodzi  „Gość  Niedzielny”  w naszej  parafii,  przytaczam

obszerne  fragmenty  artykułu  nt.  opłat  dokonywanych  przez  duchownych  (ZUS,  podatek).
Warto też zwrócić uwagę na rolę w tym wszystkim Funduszu Kościelnego.
Podatki duchownych

Zasady  płacenia  podatków  przez  duchownych  określa  ustawa  z  1998r.
„O zryczałtowanym podatku  dochodowym od  niektórych  przychodów uzyskiwanych  przez
osoby fizyczne”. Według jej przepisów księża pracujący w duszpasterstwie parafialnym płacą
zryczałtowany  podatek  dochodowy.  Podstawą  do  określenia  wysokości  daniny  jest  liczba
mieszkańców parafii oraz jej położenie – na wsi czy w mieście. Liczbę mieszkańców podają
organy samorządowe prowadzące ewidencję ludności,  przyjmuje się stan z 31 grudnia roku
poprzedzającego rok podatkowy.

verte →


