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FUNDACJE ZAKŁADANE PRZEZ OSOBY PRAWNE KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO W POLSCE A FUNDACJE POBOŻNE 

Przedmiotem artykułu jest analiza statusu prawnego fundacji zakładanych przez osoby 

prawne Kościoła katolickiego, o których mowa w art. 26 konkordatu między Stolicą 

Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 1993 r. i art. 58 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o 

stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (fundacje kościelne) 

oraz pobożnych fundacji, o których mowa w przepisach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 

1983 r. Ponadto w artykule poruszono zagadnienie wpływu systemu prawa polskiego i 

systemu prawa kanonicznego na działalność wymienionych fundacji.  

Przeprowadzone analizy prowadzą do wniosku, że fundacje zakładane przez osoby prawne 

Kościoła katolickiego na forum państwowym są takimi samymi osobami prawnymi, jak inne 

fundacje i w pełni podlegają przepisom prawa polskiego, zwłaszcza ustawy o fundacjach, 

którą należy stosować wprost a nie per analogiam, ale z uwzględnieniem modyfikacji 

wynikających z art. 58 u.s.p.k.k., stanowiących lex specialis. Sytuacja prawna tych fundacji 

nie jest równocześnie regulowana przez prawo kanoniczne, w szczególności przez kan. 113-

123 i 1299-1310 KPK (z wyjątkiem przepisów dotyczących nadzoru kościelnego), chyba że 

ich treść zostanie wprowadzona do statutu fundacji. Fundacje kościelne tym samym nie 

muszą być jednocześnie fundacjami w rozumieniu prawa kanonicznego. Brak w prawie 

polskim bezpośrednich odesłań do prawa kanonicznego w kwestii działalności fundacji 

kościelnych. Trudno też uznać, aby przepisy art. 26 konkordatu, art. 58 u.s.p.k.k. i ustawy o 

fundacjach stanowiły dorozumiane odesłanie do prawa kanonicznego przez swoją 

„niekompletność”, z wyjątkiem regulacji dotyczących nadzoru kościelnego nad fundacjami.  
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FOUNDATIONS ESTABLISHED BY JURIDICAL PERSONS OF THE ROMAN 

CATHOLIC CHURCH IN POLAND AND PIOUS FOUNDATIONS 

The article looks into the legal status of foundations established by ecclesiastical juridical 

persons, referred to in Article 26 of the 1993 Concordat between the Holy See and the 

Republic of Poland, and Article 58 of the Act of 17 May 1989 on the Relationship of the State 

to the Roman Catholic Church in the Republic of Poland (ecclesiastical foundations) and 



pious foundations, referred to in the 1983 Code of Canon Law. Besides, the article addresses 

the impact of the Polish legal system and of canon law on the functioning of the aforesaid 

foundations.  

A closer look at the problem in question leads to a conclusion that foundations established by 

juridical persons of the Roman Catholic Church in the Polish state enjoy the same legal status 

as other foundations and are fully subject to the rules and regulations applicable in the 

Republic of Poland, in particular the Foundations Act which should be applied directly and 

not per analogiam, yet allowing for the modifications arising from Article 58 of the Act on 

the Relationship of the State to the Roman Catholic Church in the Republic of Poland, which 

are regarded as the lex specialis. At the same time, the legal position of these foundations 

does not fall within the provisions of canon law, in particular Canons 113-123 and 1299-1310 

CCL (except for the provisions on ecclesiastical supervision), unless their content is 

incorporated into the foundation charter. Therefore, ecclesiastical foundations do not need to 

be foundations within the meaning of canon law. Polish law lacks any direct references to 

canon law with regard to the activities of ecclesiastical foundations. Likewise, the provisions 

of Article 26 of the Concordat and Article 58 of the  Foundations Act do not offer any implicit 

reference to canon law by their "incompleteness", except for the regulations governing 

ecclesiastical supervision over such foundations.  
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