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PRAWO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO DO ZAKŁADANIA I PROWADZENIA 

SZKÓŁ 

W artykule przedstawione zostały podstawowe motywy podejmowania przez Kościół 

Katolicki działalności oświatowej. Nawiązując do wielowiekowej tradycji podmioty kościelne 

również w dobie obecnej zajmują się prowadzeniem placówek edukacyjnych, wśród których 

na szczególną uwagę zasługują szkoły. Korzystając z gwarantowanej przez prawodawstwo 

państw demokratycznych wolności religijnej, Kościół wspiera rodziców w wychowywaniu 

dzieci zgodnie z ich przekonaniami religijnymi. Szczególną formą tej pomocy jest 

prowadzenie szkół, w których proces wychowawczy opiera się na wartościach 

chrześcijańskich.  

Szkoły katolickie podlegają podwójnemu reżimowi prawnemu. Ich zakładanie i podstawowe 

zasady funkcjonowania określa zarówno prawodawstwo oraz nauczanie Kościoła, jak również 

przepisy prawa krajowego. W polskim systemie oświaty odnośnie do szkół prowadzonych 

przez kościelne osoby prawne, co do zasady, mają zastosowanie przepisy dotyczące szkół 

prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne, inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego. Podmioty kościelne posiadające osobowość cywilnoprawną mogą, zgodnie z 

prawem polskim, zakładać szkoły publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych 

oraz niepubliczne. Ważne jest, aby podejmując starania, mające na celu realizację wymagań, 

wynikających z przepisów państwowych, nie zapominano równie gorliwie troszczyć się o 

zachowanie katolickiej tożsamości, która stanowi o specyfice tych szkół. 
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THE RIGHT OF THE CATHOLIC CHURCH TO SETTING UP AND RUNNING OF 

SCHOOLS 

The article presented were the basic reasons for the Catholic Church's educational activities. 

Referring to the centuries-old tradition Church bodies also now are pursuing educational 

establishments, among which deserve special attention of school With guaranteed by the 

legislation of the democratic States of religious freedom, the Church supports parents in the 

upbringing of children in accordance with their religious beliefs.  A special form of this aid to 

schools, in which tutorial is based on Christian values. 



Catholic schools are subject to the dual legal regime. The establishment and the basic 

principles of their operation specifies both the legislation and the teaching of the Church, as 

well as the provisions of national law. In the Polish education system with regard to the 

schools run by the Church legal entities as a general rule, apply the provisions relating to 

schools run by individuals and legal persons, other than the units of local government. Church 

entities which are legal persons may, in accordance with Polish law, established public 

schools, non-public to power public schools and non-public. It is important that in its efforts 

aimed at the implementation of the requirements arising from government legislation not to 

forget as earnestly care about preserving Catholic identity that provides for the specific 

characteristics of these schools. 
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