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STATUS PRAWNY I FAKTYCZNY MUZUŁMAŃSKICH ZWIĄZKÓW 

WYZNANIOWYCH W POLSCE 

Streszczenie 

Niniejszy artykuł został poświęcony przedstawieniu statusu prawnego i faktycznego 

muzułmańskich związków wyznaniowych, istniejących obecnie w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Owa swoista panorama jeden po drugim omawia związki wyznaniowe stricte muzułmańskie, 

ale i te, które z islamem są związane lub z islamu się wywodzą. W pierwszej kolejności 

została podjęta próba rekonstrukcji statusu prawnego Muzułmańskiego Związku Religijnego 

w RP. Następnie wskazano na ten aspekt w odniesieniu do Stowarzyszenia Jedności 

Muzułmańskiej, Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt, Stowarzyszenia Muzułmańskiego 

Ahmadiyya, Zachodniego Zakonu Sufi w Polsce, Wiary Baháʼi oraz Ligi Muzułmańskiej w 

RP w kolejności ich wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. W 

artykule zasygnalizowane także zostały kwestie liczebności związków, ich zasięgu działania, 

powiązania z organizacjami zagranicznymi i elementy ich statusu majątkowego. Wszystko to 

służy wskazaniu, iż związki te są równouprawnione, co nie zmienia faktu, że ich możliwości 

realizacji swoich celów statutowych są zróżnicowane. Niemniej artykuł ma charakter 

przyczynkowy i winien stanowić inspirację do dalszych, pogłębionych badań w kierunkach w 

nim powziętych. 
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LEGAL AND FACTUAL STATUS OF MUSLIM RELIGIOUS ASSOCIATIONS IN 

POLAND 

Summary 

This paper considers the legal and factual status of the Muslim religious associations in the 

Republic of Poland. That specific panorama one by one discusses strictly Muslim religious 

associations as well as the religious associations of the denominations that are linked to Islam 

or come from Islam. The first attempt was made to reconstruct the legal status of the Muslim 

Religious Union in Poland. Then the discussion considered the legal status of the Association 



of Muslim Unity, Islamic Assembly of Ahl-ul-Bayt, Ahmadiyya Muslim Community, the Sufi 

Order of the West in Poland, the Bahaʼi Faith and the Muslim League in Poland in order of 

their entry in the register of churches and other religious organizations. Then their operational 

capability, links to foreign religious organizations and elements of their financial status have 

been analyzed. The conclusion may be only one. All those organizations are legally equal but 

it does not change the fact that their abilities to implement their statutory objectives are 

varied. However, the paper is preliminary and should be an inspiration for further, in-depth 

research. 

 

Key words: Muslim religious communities in Poland, Islam, internal law of non-Roman 

catholic religious associations, legal and factual status, principle of equal rights of churches 

and other religious associations 

 


