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KOŚCIÓŁ NOWOAPOSTOLSKI W POLSCE – CHARAKTERYSTYKA ZE 

SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STATUSU PRAWNEGO 

Streszczenie 

Artykuł dotyczy statusu prawnego Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce, jego nauki oraz 

struktury organizacyjnej. Ukazuje także starania tej chrześcijańskiej wspólnoty religijnej o 

ukształtowanie jej bytu prawnego w odrębnej ustawie (ustawa partykularna). W części 

historycznej znajdują się informacje o pierwotnej strukturze Kościoła Nowoapostolskiego 

powstałej w 1830 r. w Anglii oraz o działalności Kościoła Nowoapostolskiego na ziemiach 

polskich począwszy od drugiej połowy XIX wieku (1863 r.). Wskazywany jest szczególnie 

atrybut uznania prawnego posiadany przez Kościół na podstawie ustawodawstwa państw 

zaborczych. Autor zauważa, że uznanie prawne omawiana wspólnota posiadała także w 

okresie II Rzeczypospolitej. Opisano losy tego Kościoła w okresie PRL oraz wspomniano, że 

w 2013 r. Kościół Nowoapostolski obchodził 150-lecie swojego istnienia.  
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NEW APOSTOLIC CHURCH IN POLAND – CHARACTERISTICS WITH SPECIAL 

EMPHASIS ON THE LEGAL STATUS 

Summary 

This article deals with the legal status of the New Apostolic Church in Poland, its teaching 

and organizational structure. It presents Church’s efforts to receive a new legal regulation of 

its status in Poland in the form of separate act of parliament (particular act). In the historical 

part it explains the original structure of the New Apostolic Church founded in 1830 in 

England and history of that denomination in Poland since the second half of the nineteenth 

century (1863). Special emphasis is laid in the fact that the New Apostolic Church had a legal 

recognition on the basis of legislation made by the states occupying the then Poland. The 

author informs that the Church had a legal recognition in the time of the Second Republic of 

Poland. Also the text deals with the denomination’s history in Poland during the Communist 

period and informs about the celebration of 150
th

 anniversary of New Apostolic Church in 

2013. 
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