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Status osoby duchownej w związku wyznaniowym  

„Świadkowie Jehowy w Polsce” 

Streszczenie 

Świadkowie Jehowy są trzecim pod względem liczebności związkiem wyznaniowym w 

Polsce. Według wewnętrznych danych w Polsce przynależy do nich niemal 120 tys. 

członków. Przedmiotem niniejszego opracowania są kwestie związane ze statusem osoby 

duchownej w związku wyznaniowym „Świadkowie Jehowy w Polsce”. Sama doktryna 

Świadków Jehowy w tym zakresie przeszła znaczącą ewolucję od całkowitej negacji do 

wyodrębnienia struktur duchowieństwa. Obecnie status osoby duchownej posiadają nie tylko 

osoby zajmujące się głoszeniem, ale również członkowie pracujący fizycznie w strukturach 

związku. Wprowadzając zmiany świadkowie Jehowy, zachowali dużą dozę pragmatyzmu. 

Ułatwia to w znacznym stopniu ich funkcjonowanie i należy uznać za krok we właściwym 

kierunku. Tekst artykułu został podzielony na trzy zasadnicze części, dotyczą one stanowiska 

świadków Jehowy w sprawie istnienia stanu duchownego przed 2014 r., statusu osoby 

duchownej w świetle obowiązujących regulacji prawnych i orzecznictwa, a także prawa 

wewnętrznego związku wydanego po 2014 roku. 
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The status of a minister in the religious organization  

of Jehovah’s Witnesses in Poland 

Summary 

Jehovah’s Witnesses are the third largest religious organization in Poland. According to its 

internal data, it has almost 120,000 members. The present study is concerned with the issues 

related to the status of a minister in the religious organization of Jehovah’s Witnesses in 

Poland. The doctrine of Jehovah’s Witnesses has undergone a major change in this regard: 

from complete negation to introduction of the structures of ministers. Currently, the status of a 

minister is granted not only to members engaged in preaching, but also those performing 

physical work in the structures of the organization. The introduction of these changes is 
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characterized by a substantial amount of pragmatism. It facilitates the functioning of the 

organization and must be considered as a step in the right direction. The article consists of 

three main parts, which are devoted to the standpoint of Jehovah’s Witnesses concerning the 

existence of the clerical state before 2014, the status of a minister in the context of the current 

legal regulations and jurisprudence and the internal law of the organization issued after 2014. 
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