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Zagadnienia wstępne

Poprzedni minister finansów, Tadeusz Kościński, wielokrotnie w publicznych wypowiedziach dawał do 
zrozumienia, że będzie dążył do ograniczenia obrotu gotówkowego i zastąpienia go elektronicznym1. 
Zdaniem ministra środki trzymane w gotówce nie tylko traciły wartość w obliczu inflacji, uniemożliwiały 
kredytowanie rozwoju gospodarczego, ale były także … nieekologiczne2. Jak absurdalnie nie brzmiałyby 
takie zarzuty, trzeba pamiętać, że w czasie pandemii covid-19 rząd zachęcał do dokonywania płatności 
elektronicznych, a wielu sklepikarzy w ślad za tym zalecało płatność bezgotówkową3. Oczywiście można 
stwierdzić, że było to wówczas uzasadnione sytuacją sanitarną, jednakże trudno nie oprzeć się wrażeniu, 
że minister Kościński wykorzystał, jak źle to nie zabrzmi, sprzyjające warunki do promocji idei, dla których 
poparcie wyrażał już znacznie wcześniej4.

Obecna minister finansów, Magdalena Rzeczkowska, do tej pory na omawiany temat nie wypowiadała 
się i nie brała udziału w dyskusji dotyczącej wyższości jednej metody płatniczej nad drugą. Przynajmniej 
jako minister, bowiem wcześniej, jako przewodnicząca Krajowej Administracji Skarbowej, doprowadziła 
do całkowitej cyfryzacji opłat celnych5. Obecnie, w realiach wojny między dwoma państwami sąsiednimi 
i rosnącej inflacji ministerstwo finansów mierzy się z poważniejszymi wyzwaniami, należy jednak zadać 
sobie pytanie, czy po uspokojeniu sytuacji dyskusje na temat ograniczenia obrotu gotówkowego nie 
powrócą. Zwłaszcza, że premier Morawiecki, jeszcze jako minister finansów w czasie poprzedniej kadencji 
(2015-19) sympatyzował z takimi pomysłami, a m.in. z inicjatywy rządu powołano fundację Polska 
Bezgotówkowa, której celem jest promocja płatności elektronicznych i ograniczanie obrotu gotówkowego6.

Próba wyeliminowania, a nawet ograniczenia obrotu gotówkowego musi rodzić wiele pytań prawnych, 
a zwłaszcza wątpliwości natury konstytucyjnej. Omówienie ich wszystkich przekroczyłoby ramy 
niniejszego artykułu, a mogłoby dostarczyć materiału na monografię. Warto jednak przeanalizować 
wskazany problem z punktu widzenia jednej z najistotniejszych konstytucyjnych wolności w polskim 
porządku prawnym, a mianowicie gwarancji wolności religijnej. Aby należycie przedstawić wskazane 
zagadnienia trzeba w pierwszej kolejności dokonać analizy tych norm prawa wyznaniowego, które odnoszą 
się do kwestii obrotu finansowego.

1  M. Samcik, „Wyjmijcie gotówkę spod poduchy, wydajcie ją w sklepie albo zanieście do banku”. A naprawdę? Oto trzy rzeczy, których minister Wam nie powiedział, a które miał 
na myśli”, 25 stycznia 2021 roku, https://subiektywnieofinansach.pl/wyjmijcie-gotowke-i-zaniescie-do-banku-albo-wydajcie-oto-trzy-rzeczy-ktorych-minister-wam-nie-
powiedzial/ (dostęp: 27 listopada 2022 roku).

2  Rząd zabierze nam gotówkę? Minister Kościński mówi o jej negatywnym wpływie na środowisko [VIDEO], 20 sierpnia 2021 roku, https://nczas.com/2021/08/20/rzad-zabierze-
nam-gotowke-minister-koscinski-mowi-o-jej-negatywnym-wplywie-na-srodowisko-video/ (dostęp: 27 listopada 2022 roku).

3  M. Samcik, „(Prawie) nieważne jak płacisz, bylebyś umył potem ręce” – pisze Główny Inspektorat Sanitarny. Zwolennicy płacenia gotówką ogłosili zwycięstwo. Ale czy nie pyrrusowe?, 
14 maja 2020 roku, https://subiektywnieofinansach.pl/prawie-niewazne-jak-placisz-bylebys-umyl-rece-zalecenia-gis-gotowka/ (dostęp: 27 listopada 2022 roku).

4  https://www.youtube.com/watch?v=3PrrU2afwy4 (dostęp: 27 listopada 2022 roku).

5  Oficjalny biogram na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/finanse/magdalena-rzeczkowska-minister-finansow (dostęp: 27 listopada 2022 roku).

6  Ł. Jankowski, Rząd nie chce gotówki w obrocie gospodarczym. Resort Morawieckiego oraz banki będą wspierały pieniądz elektroniczny, 14 czerwca 2017 roku: https://wnet.
fm/2017/06/14/rzad-chce-wyprzec-gotowke-obrotu-gospodarczego-resort-morawieckiego-bankami-bedzie-wspieral-pieniadz-elektroniczny/ (dostęp: 27 listopada 2022 
roku).
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Prawo wyznaniowe – uwagi ogólne

Podstawowym źródłem prawa wyznaniowego jest Konstytucja. Tej materii poświęcone są jej art. art. 
25, 48 ust. 1 i 53. W szczególności istotny jest art. 25, znajdujący się w Rozdziale I ustawy zasadniczej, 
regulującym sprawy ustrojowe. Wskazuje on na zasady rządzące stosunkami państwa z kościołami 
i związkami wyznaniowymi – poszanowanie autonomii tych ostatnich i wzajemnej niezależności, ale 
również współpracy na rzecz dobra człowieka i dobra wspólnego (ust. 3). Co istotne, wszystkie związki 
wyznaniowe są równouprawnione (ust. 1), choć ta zasada doznaje pewnego uszczerbku, znajdującego 
wszelako oparcie w konstytucji. Otóż po pierwsze, w sposób szczegółowy stosunki między państwem 
a Kościołem katolickim reguluje konkordat oraz ustawy (ust. 4), zaś między państwem a innymi kościołami 
lub związkami wyznaniowymi – wyłącznie ustawy (ust. 5). Wprawdzie mają one być uchwalone na 
podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z przedstawicielami tych związków, jednak umowy 
takie, w przeciwieństwie do konkordatu, nie posiadają charakteru umowy międzynarodowej.

Takich ustaw jest obecnie, łącznie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku państwa do Kościoła 
Katolickiego w RP (Dz. U. z 2019 r., poz. 1347 ze zm.) piętnaście, przy czym jedna jest rozporządzeniem 
z mocą ustawy (rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 roku o stosunku państwa do Wschodniego 
Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchji duchownej, Dz. U. Nr 38 poz. 363). Pozostałe 
trzynaście to ustawy o stosunku państwa do: Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP (z 21 kwietnia 
1936 r., Dz. U. Nr 30, poz. 240), Karaimskiego Związku Religijnego w RP (z 21 kwietnia 1936 r., Dz. U. 
Nr 30 poz. 241), Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w RP (z 4 lipca 1991 r., Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1726), Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (z 13 maja 1994 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 
43), Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP (z 13 maja 1994 r., Dz. U. z 2015, poz. 483), Kościoła 
Polskokatolickiego w RP (z 30 czerwca 1995 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1599), Kościoła Ewangelicko-
Metodystycznego w RP (z 30 czerwca 1995 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1712), Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego w RP (z 30 czerwca 1995 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1889), Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP 
(z 30 czerwca 1995 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 169), gmin wyznaniowych żydowskich w RP (z 20 lutego 1997 
r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1798), Kościoła Zielonoświątkowego w RP (z 20 lutego 1997 r., Dz. U. z 2015 
r., poz. 13), Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP (z 20 lutego 1997 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 14) 
i Kościoła Katolickiego Mariawitów w RP (z 20 lutego 1997 r., Dz. U. z 2015, poz. 44). Przepisy tych ustaw 
zostaną w niniejszym artykule poddane analizie. Pozostałe kościoły i związki wyznaniowe funkcjonują 
bowiem na zasadach ogólnych, określonych przez Konstytucję i ich równouprawnienie dotyczy właściwie 
wyłącznie swobody wyznania i kultu oraz wolności sumienia. W zakresie instytucjonalnym ich pozycja jest 
znacznie słabsza od kościołów i związków wyznaniowych rangi ustawowej.

Obrót finansowy w ujęciu prawa wyznaniowego

Ponieważ wskazane ustawy przyznają kościołom i związkom wyznaniowym osobowość prawną, mogą 
one uczestniczyć w obrocie gospodarczym, w tym finansowych, na zasadach ogólnych, wyrażonych przez 
k.c. i inne ustawy. Z punktu widzenia niniejszego artykułu istotne będą zagadnienia dotyczące transferu 
środków od wiernych do poszczególnych związków.
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W przedmiocie regulacji tego zagadnienia wymienione wyżej ustawy można podzielić na dwie grupy: 
przedwojenne i powojenne. Te pierwsze regulowały ustrój kościołów i związków wyznaniowych w bardziej 
ogólny sposób, podnosząc rangę ich uregulowań wewnętrznych. Stąd też rozporządzenie o stosunku do 
Kościoła Staroobrzędowego oraz ustawy o stosunku do muzułmanów i karaimów nie zawierają w ogóle 
przepisów regulujących finansowanie tych związków wyznaniowych. Czynią to natomiast ich statuty, np. 
§ 27 ust. 1 pkt 2 statutu karaimskiego, który przewiduje, że jednym ze źródeł utrzymania wspólnoty są 
ofiary składane na rzecz związku religijnego.

Ustawy powojenne pozostawiają kościołom i związkom wyznaniowym zdecydowanie mniejszą swobodę 
w uregulowaniu własnego statusu, stąd też wszystkie z nich uregulowały kwestię utrzymania przez 
wiernych. Regulacje te są zresztą bliźniaczo podobne: każdy z kościołów lub związków religijnych 
o statusie ustawowym ma prawo do przeprowadzania zbiórek ofiar na własne utrzymanie, które nie 
podlegają przepisom ustawy o zbiórkach publicznych. Dodatkowo regulacja dotycząca trzech kościołów: 
prawosławnego, adwentystycznego i katolickiego przewiduje odrębnie zbiórki ofiar na działalność 
charytatywną.

Ofiary te, popularnie znane, przynajmniej w odniesieniu do Kościoła katolickiego pod nazwą „tacy” nie 
podlegają przepisom o zbiórkach publicznych7, o ile są prowadzone w miejscach tradycyjnie związanych 
z wykonywaniem kultu, tj. np. w kościołach, kaplicach, cmentarzach – lub w ich pobliżu. Wyłączenie spod 
reżymu ustawy o zbiórkach publicznych sprawia, że nie wymagają one pozwolenia władz publicznych, ani 
nawet nie muszą być władzom tym zgłaszane (art. 5 ust. 1 u.z.p.z.p.). Nie podlegają żadnemu rozliczeniu 
(art. 16 u.z.p.z.p.), nie są opodatkowane. Co więcej, w przypadku innych zbiórek publicznych ofiarodawcy 
mają prawo domagać się realizacji przedsięwzięcia, na które darowali środki w określonym terminie, 
w przeciwnym wypadku mogą domagać się zwrotu kosztów. Przy zbiórkach prowadzonych na podstawie 
ustaw wyznaniowych takie prawo nie przysługuje – a przynajmniej część zbiórek takich ofiar ma charakter 
celowy, jak np. popularne tace na remont kościoła lub prowadzona w drugi dzień Bożego Narodzenia oraz 
Wielkiejnocy zbiórka na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Uregulowanie takie jest niewątpliwie korzystne dla kościołów i związków wyznaniowych. Pozwala ono 
na pozyskanie znacznych środków, które nie muszą być ewidencjonowane i mogą być, wedle potrzeby, 
przeznaczane na dowolne cele. Warto jednak dodać, że przynajmniej w przypadku Kościoła katolickiego 
obowiązek ewidencjonowania wpływów wynika z przepisów prawa kanonicznego i proboszcz zobowiązany 
jest podać roczne sprawozdanie obejmujące m.in. otrzymane z tacy dochody i sposób ich rozdysponowania 
do wiadomości parafian.

Anonimowość zbiórki jako element wolności religijnej

Nic nie stoi na przeszkodzie, by opisane zbiórki przeprowadzano w sposób bezgotówkowy, za pomocą 
terminali płatniczych. W czasie pandemii Covid-19, gdy luzowano limity obecności wiernych na 

7  Ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych, Dz. U. z 2020 r., poz. 1672, dalej także: u.z.p.z.p.
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nabożeństwach, niektóre parafie i kościoły zdecydowały się wprowadzić takie rozwiązanie. Prima facie 
nie widać więc ze strony płatności elektronicznych żadnego zagrożenia dla wolności religijnej i jej 
realizacji, a należy wręcz stwierdzić, że danie wiernym alternatywy, czy chcą dokonać płatności w sposób 
gotówkowy lub bezgotówkowy może zwiększyć przychody otrzymywane tą drogą przez kościoły lub 
związki wyznaniowe. Problematyczne pozostają w tym wypadku sprawy techniczne – np. czy terminal 
na stałe umieszczony przy wyjściu ze świątyni może być uznany za narzędzie zbiórki, czy też mamy 
wówczas do czynienia z darowizną na cele kultu religijnego – biorąc jednak pod uwagę, że zbiórki można 
przeprowadzać także za pomocą Internetu, problem ten zdaje się tracić na znaczeniu.

Zupełnie inaczej jednak sytuacja będzie się przedstawiać w przypadku zlikwidowania opisanego wyboru 
i pozostawienia wiernym jedynie opcji dokonania ofiary za pomocą płatności elektronicznych.

System wartości i praw obywatelskich ustanowionych przez Konstytucję RP zakwalifikował przekonania 
religijne do sfery spraw prywatnych, a nie publicznych, co jest zresztą typową praktyką w państwach 
nieposiadających charakteru wyznaniowego. Informacje dotyczące konfesji obywateli nie są więc jawne 
i nikt nie może zostać zmuszony do ich ujawnienia. Tymczasem likwidacja obrotu gotówkowego może 
doprowadzić do tego, że gwarancja ta zostanie zachwiana. Wprawdzie statuujący tę zasadę art. 53 ust. 
7 Konstytucji mówi o zakazie zmuszania do ujawniania tego rodzaju informacji władzom publicznym, ale 
skoro nieuprawnione do ich pozyskiwania są władze publiczne, to tym bardziej prawa takiego nie posiadają 
podmioty niepubliczne.

W przypadku dokonania płatności kartą dostęp do informacji na temat dokonanej transakcji ma bowiem 
bank, a w niektórych przypadkach, takich jak postępowanie karne, informacje te pozyskać może również 
policja lub prokuratura, co może stanowić już bezpośrednie naruszenie prawa przyznanego art. 53 ust. 7 
Konstytucji. Co więcej, mimo coraz bardziej zaawansowanych technologii szyfrujących, dane takie mogą 
zostać ujawnione w drodze tzw. wycieku. W ten sposób istnieje bardzo poważne ryzyko, że dane, które 
w świetle obowiązującego w Polsce systemu wartości powinny pozostać niejawne, stracą taki charakter.

Ryzyko takie może natomiast w bardzo poważny sposób wpłynąć na chęć dokonywania ofiar na rzecz 
kościołów lub związków wyznaniowych. Część wiernych może obawiać się ostracyzmy społecznego ze 
strony środowiska lub nacisków ze strony pracodawców. Aby uniknąć możliwego konfliktu lojalności, 
mogą oni zdecydować się na zaprzestanie składania ofiar lub udziału w innych zbiórkach organizowanych 
przez kościoły lub związki wyznaniowe. Taka postawa, zupełnie uzasadniona wobec ryzyka ujawniania 
informacji, które z założeń ustrojowych powinny pozostać niejawne, będzie zresztą zupełnie zrozumiała. 
Jej konsekwencją będzie jednak poważne zubożenie związków wyznaniowych.

Największe obecne w Polsce wyznania, czyli Kościół Katolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 
i Kościół Ewangelicko-Augsburski raczej sobie w takiej sytuacji poradzą, jednak dla mniejszych kościołów 
i związków wyznaniowych może to oznaczać konieczność znacznego ograniczenia, o ile nie faktycznego 
zaprzestania sprawowania kultu. Nietrudno sobie wyobrazić, by w takiej sytuacji świątynie położone 
w mniejszych miejscowościach były zamykane, ze względu na brak środków koniecznych do utrzymania 
duchownego pełniącego tam posługę.
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Podsumowanie

Likwidacja obrotu gotówkowego i zastąpienie go w całości obrotem elektronicznym stwarza więc 
sytuację zagrożenia ujawnieniem danych o tym na czyją rzecz poszczególny obywatel dokonuje wpłat. 
W kontekście prawa wyznaniowego oznacza to ryzyko ujawnienia informacji o ofiarach składanych na 
rzecz konkretnego związku wyznaniowego. Ponieważ informacje te mają charakter wrażliwy, a wiele osób 
zainteresowanych jest tym, by wyznawana przez nich religia pozostała ich sprawą prywatną, może to 
doprowadzić do zmniejszenia zysków związków wyznaniowych z tytułu ofiar składanych przez wiernych, 
a w konsekwencji doprowadzić do ograniczenia sprawowania przez te związki kultu, co w sposób faktyczny 
ograniczy zagwarantowaną przez Konstytucję RP wolność sumienia i wyznania.

Tymczasem wolność ta uchodzi za jedną z najważniejszych w systemie polskiego prawa konstytucyjnego, 
jest chroniona także przez umowy międzynarodowe (nie tylko te dotyczące praw człowieka, ale również 
przez konkordat). Takie postępowanie jest niedopuszczalne. Tym samym właśnie przepisy dotyczące 
wolności religijnej są jednym z powodów, dla których próba zastąpienia gotówki obrotem bezgotówkowym 
musi zostać oceniona jako sprzeczna z Konstytucją, w szczególności z art. 53 ust. 7.
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