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NADZÓR NAD FUNDACJAMI KOŚCIELNYMI W POLSCE 

W prawie polskim, w odniesieniu do fundacji, przyjęty został model nadzoru subsydiarnego o 

charakterze prawnym. Nadzór pośredni jest wykonywany przez organy administracji 

publicznej, a nadzór bezpośredni przez sądu powszechne. Ustawodawca zróżnicował nieco 

sytuację prawną fundacji kościelnych w porównaniu z innymi fundacjami poprzez to, że w 

nadzór pośredni nad nimi wykonują w pierwszej kolejności, niezależnie od organów 

państwowych, również kościelne osoby prawne będące fundatorami bądź wskazane w 

statucie. Ponadto inaczej uregulowane zostały w ich przypadku kwestie związane z 

ustanawianiem zarządców przymusowych. Wskazane odrębności zwykło uznawać się za 

przywilej prawny fundacji kościelnych. Autor prezentuje częściowo odmienny pogląd i 

przywołuje argumentację przemawiającą za tym, że wymóg podwójnego nadzoru nad 

fundacjami kościelnymi stanowi raczej obciążenie, a nie przywilej strony kościelnej. Jego 

zdaniem należałoby w przyszłości zrezygnować z tego wymogu i przedstawia swoją 

propozycję w tej materii. 
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SUPERVISION OVER THE CHURCH FOUNDATIONS IN POLAND 

The supervision over the church foundations reflects the subsidiary supervision model under 

Polish law. The indirect supervision is carried out by the public authorities, whereas the direct 

supervision is carried out by the common courts. The legislator diversified the legal status of 

the church foundations as compared with other foundations. Notwithstanding the state 

authorities, the indirect supervision over the church foundations is carried out in the first place 

by the church legal persons constituing founders or other legal persons specified in the statute. 

Moreover, the rules of the compulsory administration were set out in a different manner in 

regard to the church foundations. The abovementioned differences are used to be regarded as 

a church foundation’s’ privilege. However, the author’s standpoint is partially different to the 

one mentioned above, arguing that the requirement of double supervision over the church 

foundations constitutes an additional burden rather than a privilege. In the author’s opinion, 

the above requirement should be given up in the future; he presents his suggestions in this 

matter. 
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