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WPROWADZENIE

W odroÂzÇnieniu od sytuacji prawnej KosÂcioøa katolickiego1 sytuacja prawna uznanych mniejszosÂci religijnych byøa precyzyjnie okresÂlona. Z jednej strony obowiaÎzywaøy ustawy i inne akty prawne o mocy
ustawy, na podstawie ktoÂrych unormowano status prawny tych
zwiaÎzkoÂw religijnych, a takzÇe na podstawie aktoÂw wykonawczych
do tych ustaw na grunt prawa panÂstwowego inkorporowano prawa
wewneÎtrzne tych organizmoÂw, z drugiej zasÂ reskrypty ± kuriozalne
z punktu widzenia prawnego ± legalizujaÎce status prawny trzech
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, wydane przez Ministra Administracji Publicznej2. NiezalezÇnie od powyzÇszego dekret z 5 lipca 1949 r. o zmia1

Pozycja prawna KosÂcioøa katolickiego, a zwøaszcza problem jego osobowosÂci
prawnej zostaø juzÇ dosÂcÂ obszernie omoÂwiony w literaturze przedmiotu: zob. J. K r u k o w s k i, OsobowosÂcÂ cywilnoprawna KosÂcioøa katolickiego w Polsce (1918-1980),
¹Roczniki Nauk Spoøecznychº, 1981, t. 9, s. 253-272; J. K r u k o w s k i, OsobowosÂcÂ
prawna KosÂcioøa katolickiego w relacji do panÂstwa, ¹Zeszyty Naukowe KULº,
23(1980), z. 1(89), s. 43-52; J. K r u k o w s k i, Problematyka osobowosÂci prawnej
KosÂcioøa katolickiego w relacji do panÂstwa, ¹Roczniki Teologiczno-Kanoniczneº,
25(1978), z. 5, s. 119-137; K. D e m b s k i, OsobowosÂcÂ prawna KosÂcioøa katolickiego
w PRL, ¹Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologicznyº, 1981, nr 3, s. 1-20; J. D z i o b e k - R o m a nÂ s k i, Problem osobowosÂci prawnej KosÂcioøa katolickiego w prawie polskim w latach 1944-1989, ¹Roczniki Nauk Prawnychº, 10(2000), z. 2, s. 37-70.
2
Szerzej na ten temat: J. D z i o b e k - R o m a nÂ s k i, DziaøalnosÂcÂ Ministra Admi-
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nie niektoÂrych przepisoÂw prawa o stowarzyszeniach, chocÂ nie okresÂliø
tego expressis verbis, zdelegalizowaø niektoÂre zwiaÎzki religijne istniejaÎce i uznane w okresie mieÎdzywojennym3.
W badanym okresie w Polsce funkcjonowaøy trzy niechrzesÂcijanÂskie zwiaÎzki religijne: ZÇydowski ZwiaÎzek Religijny, MuzuømanÂski
ZwiaÎzek Religijny oraz Karaimski ZwiaÎzek Religijny. Z wyjaÎtkiem
pierwszego wszystkie uzyskaøy status prawny w drodze ustaw wydanych w okresie mieÎdzywojennym. ZÇydowski ZwiaÎzek Religijny natomiast uzyskaø prawne uznanie na mocy rozporzaÎdzenia niemieckich wøadz okupacyjnych z 1916 r., w okresie mieÎdzywojennym zasÂ
ten akt normatywny zostaø w istotny sposoÂb zmieniony, a jego moc
obowiaÎzujaÎcaÎ rozciaÎgnieÎto na caøy obszar Rzeczypospolitej. Niniejsze kroÂtkie studium traktowacÂ beÎdzie zaroÂwno o sytuacji prawnej
tych trzech zwiaÎzkoÂw religijnych, jak roÂwniezÇ o podstawowych zmianach ustawodawczych odnoszaÎcych sieÎ do nich w badanym okresie.

I. ZÇYDOWSKI ZWIAÎZEK RELIGIJNY

PodstaweÎ prawnaÎ funkcjonowania ZÇydowskiego Towarzystwa
Religijnego stanowiøo rozporzaÎdzenie niemieckich wøadz okupacyjnych z dnia 1 listopada 1916 r. o organizacji ZÇydowskiego Towarzystwa Religijnego4. Z chwilaÎ powstania panÂstwa polskiego i rozszerzania jego terytorium rozciaÎgano zasieÎg terytorialny obowiaÎzywania
tego rozporzaÎdzenia. Samo rozporzaÎdzenie obowiaÎzywaøo tylko na
obszarze Warszawskiej Generalnej Guberni5, staÎd tezÇ dekret Naczelnistracji Publicznej w zakresie uznania niekatolickich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w latach 1945-1950, ¹Prawo ± Administracja ± KosÂcioÂøº, 2001, nr 1(5), s. 129-151.
3
TakzÇe i tutaj zainteresowanych taÎ problematykaÎ nalezÇy odesøacÂ do innych prac:
zob. J. D z i o b e k - R o m a nÂ s k i, Zasady uznawania zwiaÎzkoÂw religijnych w prawie
polskim w latach 1944-1989, Roczniki Nauk Prawnychº, 11(2001), z. 1, s. 69-109.
4
Verordnungsblatt f. d. General-Gouvernement Warschau, Nr 56, poz. 184.
5
Zob. J. S a w i c k i, Studia nad poøozÇeniem prawnym mniejszosÂci religijnych
w PanÂstwie Polskim, Warszawa 1937, s. 161.
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nika PanÂstwa z 7 lutego 1919 r. o zmianach w organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich na terenie byøego KroÂlestwa Kongresowego6 rozciaÎgnaÎø zasieÎg obowiaÎzywania tego rozporzaÎdzenia na caøy
obszar dawnej KongresoÂwki i wprowadziø donÂ liczne zmiany i uzupeønienia. Kolejne zmiany terytorialne Polski, ktoÂre nastaÎpiøy po wojnie
polsko-sowieckiej, a w szczegoÂlnosÂci inkorporacja ziemi wilenÂskiej,
wywoøaøy potrzebeÎ dostosowania stanu prawnego na tym terytorium
do tego, ktoÂry obowiaÎzywaø na pozostaøych ziemiach nalezÇaÎcych do
Polski7. PodstaweÎ prawnaÎ do rozciaÎgnieÎcia ustawodawstwa polskiego na te tereny stworzyøy dwie ustawy: z 4 lutego 1921 r. ± o unormowaniu stanu prawnopolitycznego na ziemiach przyøaÎczonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie podpisanej w Rydze dnia 12 pazÂdziernika 1920 r.8
oraz ustawa z 6 kwietnia 1922 r. ± o objeÎciu wøadzy panÂstwowej nad
ziemiaÎ wilenÂskaÎ9.
Stopniowe rozszerzanie ustawodawstwa polskiego w odniesieniu
do ZÇydowskiego Towarzystwa Religijnego na pozostaøe terytoria
wchodzaÎce w skøad byøego zaboru rosyjskiego rozpoczeÎte zostaøo
rozporzaÎdzeniem Rady MinistroÂw z 25 pazÂdziernika 1925 r. w sprawie
utworzenia gmin wyznaniowych zÇydowskich na obszarze wojewoÂdztw ± woøynÂskiego, poleskiego, nowogroÂdzkiego, powiatoÂw ±
grodzienÂskiego, woøkowyskiego i gmin ± biaøowieskiej, masiewskiej
i suchopolskiej powiatu bielskiego wojewoÂdztwa biaøostockiego oraz
okreÎgu administracyjnego wilenÂskiego10, rozporzaÎdzenie zasÂ Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 marca 1927 r. w sprawie utworzenia
gmin wyznaniowych zÇydowskich na obszarze powiatoÂw biaøostockiego, bielskiego i sokoÂlskiego wojewoÂdztwa biaøostockiego11 zakonÂczyøo ten proces.
Unifikacja ustroju ZÇydowskiego Towarzystwa Religijnego w odniesieniu do ziem nalezÇaÎcych do byøego zaboru austriackiego odbyøa
6
7
8
9
10
11

Dziennik Praw PanÂstwa Polskiego, Nr 14, poz. 175.
Zob. J. S a w i c k i, Studia, s. 162.
Dz. U. Nr 16, poz. 93.
Dz. U. Nr 26, poz. 213.
Dz. U. Nr 114, poz. 807.
Dz. U. Nr 23, poz. 175.
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sieÎ na podstawie rozporzaÎdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
14 pazÂdziernika 1927 r. o uporzaÎdkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjaÎtkiem wojewoÂdztw: poznanÂskiego, pomorskiego
i sÂlaÎskiego, ktoÂre rozszerzyøo moc obowiaÎzujaÎcaÎ wspomnianego dekretu Naczelnika PanÂstwa z dnia 7 lutego 1919 r. o zmianach w organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich na terenie byøego KroÂlestwa
Kongresowego na wojewoÂdztwo krakowskie, lwowskie, stanisøawowskie i tarnopolskie12. Tym samym odnosÂnie do tych wojewoÂdztw
uchylona zostaøa ustawa z 21 marca 1890 r. o urzaÎdzeniu zewneÎtrznych stosunkoÂw prawnych izraelickiego spoøeczenÂstwa religijnego13,
ktoÂra regulowaøa status prawny tego zwiaÎzku religijnego w byøych
Austro-WeÎgrzech, oraz wszystkie przepisy wykonawcze do tej ustawy, w tym takzÇe wydane na jej podstawie statuty gminne, co podkresÂliøo oÂwczesne orzecznictwo saÎdowe14.
Proces unifikacji ustroju tego zwiaÎzku religijnego w okresie II
Rzeczypospolitej w odniesieniu do ziem nalezÇaÎcych do byøego zaboru
pruskiego odbyø sieÎ na podstawie rozporzaÎdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 6 marca 1928 r. o zmianie rozporzaÎdzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z 14 pazÂdziernika 1927 r. o uporzaÎdkowaniu stanu
prawnego w organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej z wyjaÎtkiem wojewoÂdztwa poznanÂskiego,
pomorskiego i sÂlaÎskiego, ktoÂre rozciaÎgneÎøo zakres obowiaÎzywania
tego rozporzaÎdzenia na wojewoÂdztwo poznanÂskie i pomorskie15.
TakzÇe i w tym przypadku ± w odniesieniu do tych wojewoÂdztw ±
uchylono moc obowiaÎzujaÎcaÎ wczesÂniejszych przepisoÂw, a w szczegoÂl12

Dz. U. Nr 91, poz. 818, art. 1.
Dziennik Ustaw panÂstwa austriackiego, Nr 57, s. 176.
14
Zob. Teza II do wyroku NajwyzÇszego Trybunaøu Administracyjnego z dnia
20 listopada 1936 r. (L. Rej. 2347/33 i L. Rej. 2729/34, ZbioÂr wyrokoÂw NTA, Nr 1250
A): ¹wobec postanowienÂ objeÎtych art. 6 i 3 rozporzaÎdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 14 pazÂdziernika 1927 r. o uporzaÎdkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin
wyznaniowych zÇydowskich [...] ustawa z 21 marca 1890 r. [...] oraz wydane na jej
podstawie statuty gminne utraciøy po dniu 21 pazÂdziernika 1928 r. na obszarze wojewoÂdztw: krakowskiego, lwowskiego, stanisøawowskiego i tarnopolskiego moc obowiaÎzujaÎcaÎº.
15
Dz. U. Nr 28, poz. 259, art. 1, pkt 2.
13
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nosÂci §§ 35-59 pruskiej ustawy z 23 lipca 1847 r.16 oraz aktoÂw wykonawczych do tej ustawy17.
RozporzaÎdzenie Ministra WyznanÂ Religijnych i OsÂwiecenia Publicznego z 5 kwietnia 1928 r. w sprawie ogøoszenia jednolitego tekstu
rozporzaÎdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o uporzaÎdkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjaÎtkiem wojewoÂdztwa sÂlaÎskiego18 ogøosiøo jednolity i ostateczny tekst rozporzaÎdzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z 14 pazÂdziernika 1927 r.19
Zupeønie inaczej byø uregulowany status prawny gmin wyznaniowych zÇydowskich na obszarze wojewoÂdztwa sÂlaÎskiego. Wynikaøo to
z faktu, izÇ Statut Organiczny tego wojewoÂdztwa z 15 sierpnia 1920 r.20
w art. 4, pkt 7 zastrzegaø kompetencji Sejmu sÂlaÎskiego ustawodawstwo wyznaniowe. PoniewazÇ Sejm ten nie wydaø zÇadnej ustawy dotyczaÎcej interesujaÎcej nas materii, obowiaÎzywaøo tam ustawodawstwo
wydane przez byøe panÂstwa zaborcze. W goÂrnosÂlaÎskiej czeÎsÂci tego
wojewoÂdztwa obowiaÎzywaøa cytowana juzÇ tutaj ustawa pruska
z 23 lipca 1847 r.21, wedøug ktoÂrej zÇydowskie gminy synagogalne
(Synagogengemeinden), posiadajaÎc wøasne statuty, miaøy charakter
korporacji publicznoprawnych22. Gminy synagogalne byøy niezalezÇ16

ZbioÂr ustaw pruskich, s. 263.
Dz. U. Nr 28, poz. 259, art. 1, pkt 4.
18
Dz. U. Nr 52, poz. 500.
19
RozporzaÎdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 14 pazÂdziernika 1927 r. o uporzaÎdkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjaÎtkiem wojewoÂdztwa sÂlaÎskiego stanowi zaøaÎcznik do rozporzaÎdzenia Ministra WyznanÂ Religijnych i OsÂwiecenia Publicznego
z 5 kwietnia 1928 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 500, zaø.). Zainteresowanych nalezÇy odesøacÂ
do pracy J. Grynsztejna i I. Kernera Przepisy o organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich wraz z ustawami, rozporzaÎdzeniami, okoÂlnikami i reskryptami zwiaÎzkowymi oraz orzecznictwem saÎdowym (Warszawa 1931).
20
Dz. U. Nr 73, poz. 497.
21
ZbioÂr ustaw pruskich, s. 263.
22
Tak uwazÇajaÎ: P. H i n s c h i u s, Staat und Kirche, Freiburg i. B. 1883, s. 364-365.
G. Ebers (Staat und Kirche in neuen Deutschland, MuÈnchen: Max Hueber Verlag
1930, s. 43) uznaje roÂwniezÇ publicznoprawny charakter gmin synagogalnych: ¹weil
ihnen sogar uÈber die Rechte der konzessionierten Religionsgesellschaften hinaus
Zwangsmitgliedschaft, Besteuerungsrecht, Religionsunterricht mit finanzieller Unter17
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ne od siebie i nie posiadaøy jakiejkolwiek wspoÂlnej zwierzchnosÂci.
Z kolei na SÂlaÎsku CieszynÂskim obowiaÎzywaøa ustawa austriacka
z 21 marca 1890 r. o urzaÎdzeniu zewneÎtrznych stosunkoÂw prawnych
izraelickiego spoøeczenÂstwa religijnego23, ktoÂra ± podobnie jak ustawa pruska ± z gminy synagogalnej czyniøa samodzielnaÎ i niezalezÇnaÎ
gmineÎ wyznaniowaÎ o wøasnym statucie24, niepodlegajaÎcaÎ zÇadnej nadrzeÎdnej wøadzy wyznaniowej25.
ObowiaÎzujaÎce rozporzaÎdzenie Prezydenta z 6 marca 1928 r.
o uporzaÎdkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ± z wyjaÎtkiem wojewoÂdztwa sÂlaÎskiego26 ± grupowaøo wszystkich obywateli
polskich wyznania mojzÇeszowego w jeden zwiaÎzek religijny o charakterze korporacji publicznoprawnej27, skøadajaÎcy sieÎ jednak z poszczegoÂlnych gmin wyznaniowych, przy czym przynalezÇnosÂcÂ do zwiaÎzku
religijnego jako caøosÂci byøa skutkiem przynalezÇnosÂci do wøasÂciwej
gminy wyznaniowej. PrzynalezÇnosÂcÂ do poszczegoÂlnych gmin wyznaniowych zÇydowskich, a w konsekwencji takzÇe przynalezÇnosÂcÂ do ZÇystuÈtzung der Gemeinden, Beteiligung bei der Schulaufsicht, BeruÈcksichtung bei der
Zwangserziehung, Seelsorge an juÈdische Feierlage im Zivilprozess und bei der
Zwangsvollstreckung zugesichert warº (por. J. S a w i c k i, Studia, s. 169-170). Inaczej
spraweÎ teÎ ujmuje S. Grelewski (Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce
wspoÂøczesnej, Sandomierz 1935, s. 21-22), ktoÂry uwazÇaø, izÇ cytowana tutaj ustawa
pruska z 23 lipca 1847 r. w § 37 przyznawaøa gminom synagogalnym charakter wyznania tolerowanego jako osobie prawnej prawa prywatnego. Søusznie tezeÎ teÎ zakwestionowaø J. Sawicki (Studia, s. 169, przyp. 2), powoøujaÎc sieÎ na fakt, izÇ gminy synagogalne, istniejaÎce na mocy pruskiej ustawy z 23 lipca 1847 r., zaliczone zostaøy na mocy
art. 84-96 Konwencji Genewskiej z 15 maja 1922 r. do prawnie chronionych instytucji
wyznaniowych, na roÂwni z kosÂcioøami, parafiami, zakonami i kongregacjami. Sawicki,
kwestionujaÎc poglaÎd Grelewskiego, powoøaø sieÎ nawet na fakt, izÇ art. 93, pkt 1 Konwencji Genewskiej moÂwi expressis verbis o ¹uznanychº gminach zÇydowskich.
23
Dziennik Ustaw panÂstwa austriackiego, Nr 57, s. 176.
24
Zob. S. G r e l e w s k i, Wyznania protestanckie, s. 22-23.
25
Zob. J. S a w i c k i, Studia, s. 170.
26
Dz. U. Nr 52, poz. 500.
27
InteresujaÎcy jest fakt, izÇ w tym jedynym przypadku polskie ustawodawstwo
zwiaÎzek religijny okresÂliøo expressis verbis jako zwiaÎzek publicznoprawny. Zob.
T. B i g o, ZwiaÎzki publicznoprawne w sÂwietle ustawodawstwa polskiego, Warszawa
1928.
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dowskiego ZwiaÎzku Religijnego, nie zalezÇaøa od aktu przystaÎpienia.
Powstawaøa z mocy samego prawa wskutek nabycia przez osobeÎ
fizycznaÎ wyznajaÎcaÎ religieÎ mojzÇeszowaÎ okresÂlonej cechy, jakaÎ byø
fakt zamieszkiwania na terytorium dziaøania okresÂlonej gminy wyznaniowej. Skutkiem tego niektoÂrzy autorzy wysnuli poglaÎd, izÇ mielisÂmy tutaj do czynienia z przynalezÇnosÂciaÎ przymusowaÎ28. Bez waÎtpienia jednak takiej konstrukcji prawnej nie mozÇna uznacÂ za konstrukcjeÎ przymusowaÎ. Skoro przystaÎpienie do danej gminy wyznaniowej zÇydowskiej nie zalezÇaøo od zÇadnego aktu woli, okresÂlona osoba
nie mogøa zatem odmoÂwicÂ przystaÎpienia. Z tego wøasÂnie powodu nie
istniaøa koniecznosÂcÂ stosowania jakichkolwiek sÂrodkoÂw przymusu,
majaÎcych na celu wymuszenie przynalezÇnosÂci do okresÂlonej gminy
wyznaniowej. JezÇeli nawet okresÂlona osoba wstrzymywaøa sieÎ od
jakichkolwiek dziaøanÂ na rzecz gminy wyznaniowej, to nie miaøo to
jakiegokolwiek wpøywu na jej prawne powiaÎzanie z takaÎ gminaÎ29.
PrzymusowosÂcÂ przynalezÇnosÂci do ZÇydowskiego ZwiaÎzku Religijnego
nalezÇy rozumiecÂ raczej jako uznanie przez prawodawceÎ wyøaÎcznosÂci
ZÇydowskiego ZwiaÎzku Religijnego na reprezentowanie spraw wyznaniowych zÇydowskich i nieuznawanie innych zwiaÎzkoÂw religijnych
grupujaÎcych teÎ spoøecznosÂcÂ religijnaÎ.
WaÎtpliwosÂci jednak budzi sposoÂb uznania ZÇydowskiego ZwiaÎzku Religijnego w okresie mieÎdzywojennym. SposoÂb uregulowania
tej kwestii znacznie odbiegaø od norm okresÂlonych w Konstytucji
marcowej, ktoÂra w art. 115, ust. 1 ± przed wydaniem ustawy regulujaÎcej status prawny zwiaÎzku religijnego ± wymagaøa porozumienia
z jego prawnaÎ reprezentacjaÎ. Uznanie zwiaÎzku religijnego zostaøo
pomysÂlane jako dwustronne uregulowanie pozycji prawnej okresÂlonego zwiaÎzku religijnego, co bezposÂrednio wynikaøo z normy
konstytucyjnej. Nie koncentrowaøo sieÎ bowiem wyøaÎcznie na pod28

Zob. np. J. S a w i c k i, Studia, s. 164; S. G r e l e w s k i, Wyznania protestanckie,
s. 17; W. W y s o c z a nÂ s k i, Prawo wewneÎtrzne nierzymskokatolickich KosÂcioøoÂw i wyznanÂ w PRL, Warszawa 1971, s. 341.
29
Zob. B. D o l n i c k i, SamorzaÎd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Zakamycze 1999, s. 17-18; W. G oÂ r a l c z y k, Zasada kompetencyjnosÂci w prawie administracyjnym, Warszawa 1986, s. 105-106; Z. N i e w i a d o m s k i, Istota samorzaÎdnosÂci terytorialnej, ¹WspoÂlnotaº, 1990, nr 6, s. 10-11.
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stawie jednostronnego okresÂlenia pozycji prawnej zwiaÎzku religijnego przez wøadzeÎ stanowiaÎcaÎ, ale byøo roÂwniezÇ swego rodzaju
produktem wewneÎtrznego ustawodawstwa autonomicznego danej
spoøecznosÂci religijnej, skoro ± jak chciaø to widziecÂ ustawodawca
± wydanie stosownej ustawy sejmowej uzalezÇnione byøo od wczesÂniejszego porozumienia sieÎ z prawnaÎ reprezentacjaÎ zwiaÎzku religijnego. Uznanie ZÇydowskiego ZwiaÎzku Religijnego nastaÎpiøo przeciezÇ w drodze jednostronnego aktu prawnego wydanego przez wøadzeÎ stanowiaÎcaÎ. O ile jednak nie sposoÂb kwestionowacÂ prawidøowosÂci wydania aktoÂw prawnych odnoszaÎcych sieÎ do uznania pozycji
prawnej ZÇydowskiego ZwiaÎzku Religijnego i okresÂlenia jego pozycji prawnej przed wejsÂciem w zÇycie Konstytucji marcowej, o tyle
faktem jest, izÇ wieÎkszosÂcÂ aktoÂw legislacyjnych w przedmiocie uznania ZÇydowskiego ZwiaÎzku Religijnego nastaÎpiøa juzÇ pod rzaÎdami
Konstytucji marcowej30.
Unormowania przedwojennego ustawodawstwa polskiego odnosÂnie do organizacji i funkcjonowania ZÇydowskiego ZwiaÎzku Religijnego nie byøy w okresie powojennym stosowane. Cytowane rozporzaÎdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 14 pazÂdziernika 1927 r.
o uporzaÎdkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjaÎtkiem
wojewoÂdztwa sÂlaÎskiego formalnie uchylone zostaøo dopiero w 1997 r.
na podstawie ustawy z 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do gmin
wyznaniowych zÇydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej31. W okresie
powojennym znowelizowano to rozporzaÎdzenie na podstawie dekretu z 25 wrzesÂnia 1945 r. ± Przepisy wprowadzajaÎce prawo maøzÇenÂskie,
ktoÂry derogowaø m.in. przepisy dotyczaÎce udzielania sÂluboÂw i rozwodoÂw przez rabina w odniesieniu do czøonkoÂw ZÇydowskiego ZwiaÎzku
Religijnego32. Nie stosowano jednak w Polsce w latach 1945-1989
tych unormowanÂ, albowiem 6 lutego 1945 r. Minister Administracji
Publicznej wydaø swoÂj kuriozalny z punktu widzenia prawnego okoÂlnik nr 3 (Dep. Wyzn. 911/45) o tymczasowym uregulowaniu spraw
30
31
32

Zob. J. S a w i c k i, Studia, s. 163.
Dz. U. Nr 41, poz. 251, art. 36.
Dz. U. Nr 48, poz. 271, art. II, pkt 1.
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wyznaniowych ludnosÂci zÇydowskiej33, w ktoÂrym nie przewidywano
tworzenia zÇydowskich gmin wyznaniowych na podstawie aktu normatywnego o mocy ustawy ± rozporzaÎdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 14 pazÂdziernika 1927 r. Wøadze musiaøy zdawacÂ sobie spraweÎ
z braku podstaw prawnych dla takich dziaøanÂ, skoro ± jak juzÇ wspomniano ± kilka miesieÎcy poÂzÂniej, tj. 25 wrzesÂnia 1945 r., wydano dekret
nowelizujaÎcy niestosowane woÂwczas rozporzaÎdzenie Prezydenta
Rzeczypospolitej. Fakt uchylenia aktu prawnego o randze ustawy
przez zwykøy okoÂlnik nie mozÇe bycÂ tøumaczony eksterminacyjnaÎ politykaÎ w okresie II wojny sÂwiatowej wobec ludnosÂci zÇydowskiej
i ogromnym zmniejszeniem sieÎ liczby wyznawcoÂw religii mojzÇeszowej
w Polsce34.
OkoÂlnik Ministra Administracji Publicznej poreÎczaø swobodne
wykonywanie praktyk religijnych i powoøywaø sieÎ na art. 111 Konstytucji marcowej, gwarantujaÎcy wolnosÂcÂ sumienia i wyznania. Nie
przewidywaø jednak tworzenia zÇydowskich gmin wyznaniowych,
tworzaÎc w to miejsce zÇydowskie zrzeszenia religijne, søuzÇaÎce organizowaniu, utrzymywaniu i wykonywaniu wszelkich praktyk i obrzeÎdoÂw, a takzÇe wychowania religijnego. Natomiast jako organ opiniodawczy søuzÇaÎcy celom religii i kultu powoøana zostaøa Tymczasowa
Naczelna Rada Religijna, ktoÂrej nie przysøugiwaøy juzÇ uprawnienia
korporacji publicznoprawnej. Na prosÂbeÎ Naczelnej Rady Religijnej
Minister Administracji Publicznej zezwoliø35 na zmianeÎ nazwy z ZÇydowskiego Zrzeszenia Religijnego na ZÇydowskaÎ KongregacjeÎ WyznaniowaÎ36.
Taki stan przetrwaø do czasu wejsÂcia w zÇycie dekretu z 5 sierpnia
1949 r. o zmianie niektoÂrych przepisoÂw prawa o stowarzyszeniach37,
ktoÂry nakazaø rejestrowacÂ zwiaÎzki religijne na podstawie unormowanÂ
33

Dz. Urz. MAP Nr 1, s. 21-22.
Zob. W. W y s o c z a nÂ s k i, Prawo, s. 341. Zob. takzÇe: Uzasadnienie do projektu ustawy o stosunku PanÂstwa do gmin wyznaniowych zÇydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, druk sejmowy nr 1622 z 4 kwietnia 1996 r., nie publ., s. 1.
35
Pismo Ministra Administracji Publicznej z 21 czerwca 1946 r., L. dz. V. W. Nch.
2881/46, nie publ.
36
Zob. W. W y s o c z a nÂ s k i, Prawo, s. 341.
37
Dz. U. Nr 45, poz. 335.
34
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rozporzaÎdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 pazÂdziernika
1932 r. ± Prawo o stowarzyszeniach38. Po wejsÂciu w zÇycie tejzÇe nowelizacji w dniach 9-10 sierpnia 1949 r. odbyø sieÎ w Warszawie ogoÂlnokrajowy Zjazd DelegatoÂw ZÇydowskich Kongregacji Wyznaniowych, na ktoÂrym powoøano do zÇycia ZwiaÎzek Religijny Wyznania
MojzÇeszowego w Polsce. Minister Administracji Publicznej pismem
z 16 listopada 1949 r. przyjaÎø ten fakt do wiadomosÂci39.
Pierwszy wpis do rejestru stowarzyszenÂ i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych prowadzonego przez UrzaÎd do Spraw WyznanÂ na podstawie
wspomnianego dekretu i aktu wykonawczego do niego, jakim byøo
rozporzaÎdzenie Ministra Administracji Publicznej z 6 sierpnia 1949 r.
w sprawie wykonania dekretu z 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektoÂrych przepisoÂw prawa o stowarzyszeniach40, nastaÎpiø dopiero
19 czerwca 1961 r. na podstawie statutu ZwiaÎzku41. W dniu 28 grudnia 1966 r. Dyrektor UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ wydaø decyzjeÎ zatwierdzajaÎcaÎ nowy statut ZwiaÎzku42.
WykraczajaÎc nieco poza zakres niniejszych rozwazÇanÂ, nalezÇaøoby
dodacÂ, izÇ kolejny wpis do rejestru KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ± prowadzonego juzÇ na podstawie ustawy z dnia 17 maja
1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania43 oraz aktu wykonawczego do tej ustawy, jakim jest rozporzaÎdzenie Ministra-Kierownika UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ z 12 lipca 1989 r. w sprawie
szczegoÂøowych zasad i sposobu prowadzenia rejestru KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych44 ± nastaÎpiø na podstawie decyzji Ministra-Szefa UrzeÎdu Rady MinistroÂw z 11 stycznia 1990 r.45 Od
38

Dz. U. Nr 94, poz. 808.
Zob. W. W y s o c z a nÂ s k i, Prawo, s. 341.
40
Dz. U. Nr 47, poz. 358.
41
Zob. W. W y s o c z a nÂ s k i, Prawo, s. 342.
42
Decyzja Dyrektora UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ z 28 grudnia 1966 r., NK-8021/
18/20/66, w: W. W y s o c z a nÂ s k i, Prawo, s. 354. W tym samym zbiorze zostaø opublikowany roÂwniezÇ zatwierdzony na mocy tej decyzji Statut ZwiaÎzku Religijnego Wyznania MojzÇeszowego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (s. 343-353).
43
Dz. U. Nr 29, poz. 155.
44
Dz. U. Nr 46, poz. 249.
45
Zob. Uzasadnienie do projektu ustawy o stosunku PanÂstwa do gmin wyznaniowych zÇydowskich, s. 1.
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10 maja 1997 r. ten zwiaÎzek religijny dziaøa na podstawie ustawy
z 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do gmin wyznaniowych zÇydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej46.

II. MUZUèMANÂSKI ZWIAÎZEK RELIGIJNY

MuzuømanÂski ZwiaÎzek Religijny funkcjonowaø na ziemiach znajdujaÎcych sieÎ pod dwoma zaborami, a mianowicie: w byøym Cesarstwie Rosyjskim, w ktoÂrym pozycja prawna tego zwiaÎzku religijnego
byøa okresÂlona przez art. 1342-1415, t. XI Zbioru praw i rozporzaÎdzenÂ Cesarstwa Rosyjskiego, oraz w monarchii austro-weÎgierskiej ±
tu istniaø jedynie obrzaÎdek haneficki tego wyznania, ktoÂry uzyskaø
prawne uznanie na mocy ustawy z 15 lipca 1912 r. w sprawie uznania
wyznawcoÂw islamu wedle obrzaÎdku hanefickiego za stowarzyszenie
religijne47. PoniewazÇ w Cesarstwie Rosyjskim mufti muzuømanÂski,
posiadajaÎcy jurysdykcjeÎ na terytoriach poøozÇonych na zachoÂd od
Dniepru, rezydowaø w Symferopolu na Krymie, powstanie Polski
spowodowaøo, izÇ wyznanie to pozbawione zostaøo wøadzy zwierzchniej. Aby uznacÂ ten zwiaÎzek religijny na podstawie norm Konstytucji marcowej, nalezÇaøo takzÇe uczynicÂ zadosÂcÂ art. 115, ust. 2 tego
aktu, wymagajaÎcego porozumienia sieÎ z prawnaÎ reprezentacjaÎ zwiaÎzku religijnego. Polscy muzuømanie musieli zatem zorganizowacÂ sieÎ
w Polsce w oddzielny zwiaÎzek religijny, niezalezÇny od jakichkolwiek
wøadz zewneÎtrznych, wyøonicÂ reprezentacjeÎ, ktoÂra dopiero mogøa
porozumiecÂ sieÎ z wøadzami panÂstwa w celu uregulowania bytu prawnego swojego wyznania. NiezalezÇnie od tego obowiaÎzujaÎce w Polsce
przepisy wydane przez panÂstwa zaborcze, regulujaÎce status prawny
tego zwiaÎzku religijnego, nie przystawaøy do oÂwczesnych warunkoÂw48. W dniach 28-29 grudnia 1925 r. odbyø sieÎ w Wilnie wszech46
47
48

Dz. U. Nr 41, poz. 251, art. 37.
Dziennik Ustaw panÂstwa austriackiego, Nr 159.
Zob. J. S a w i c k i, Studia, s. 181.
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polski zjazd delegatoÂw ludnosÂci muzuømanÂskiej. Wybrano muftiego49, sprawujaÎcego zwierzchni nadzoÂr nad muzuømanÂskimi sprawami duchowymi i reprezentujaÎcego ten zwiaÎzek religijny wobec organoÂw panÂstwa, a takzÇe powoøano komisjeÎ prawniczaÎ do przygotowania projektu organizacji wewneÎtrznej MuzuømanÂskiego ZwiaÎzku Religijnego w Polsce.
PrzyjeÎcie ustawy okresÂlajaÎcej pozycjeÎ prawnaÎ MuzuømanÂskiego
ZwiaÎzku Religijnego nastaÎpiøo dopiero 23 kwietnia 1936 r. WoÂwczas
to Sejm RP uchwaliø ustaweÎ o stosunku PanÂstwa do MuzuømanÂskiego
ZwiaÎzku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej50, ktoÂra ± po dokonaniu dwoÂch nowelizacji51 ± obowiaÎzuje azÇ do dnia dzisiejszego.
Statut MuzuømanÂskiego ZwiaÎzku Religijnego w okresie mieÎdzywojennym zostaø zatwierdzony na mocy rozporzaÎdzenia Rady MinistroÂw z 26 sierpnia 1936 r. o uznaniu Statutu MuzuømanÂskiego ZwiaÎzku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej52.
Ze wzgleÎdu na zmianeÎ granic Polski po II wojnie sÂwiatowej, repatriacjeÎ i ruch przesiedlenÂczy53, co znacznie obnizÇyøo liczbeÎ wyznawcoÂw islamu w Polsce, takzÇe i obowiaÎzujaÎcy Statut z 1936 r. nie
odpowiadaø warunkom faktycznym, w jakich znalazø sieÎ MuzuømanÂski ZwiaÎzek Religijny. ObowiaÎzujaÎcy do chwili obecnej nowy Statut,
po uprzednim przyjeÎciu przez Wszechpolski Kongres MuzuømanÂski,
zostaø zatwierdzony na mocy decyzji Dyrektora UrzeÎdu do Spraw
WyznanÂ z dnia 29 lutego 1971 r.54
49
WyboÂr ten zostaø przyjeÎty do wiadomosÂci przez Ministra WyznanÂ Religijnych
i OsÂwiecenia Publicznego na podstawie pisma z 1 marca 1926 r. (L. 1760/26, nie publ.).
50
Dz. U. Nr 30, poz. 240.
51
Nowelizacje tej ustawy miaøy miejsce na mocy dwoÂch dekretoÂw: z 25 wrzesÂnia
1945 r. ± Przepisy wprowadzajaÎce prawo maøzÇenÂskie (Dz. U. Nr 48, poz. 271) oraz
z 25 wrzesÂnia 1945 r. ± Przepisy wprowadzajaÎce prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. Nr 48, poz. 273). Nowelizacje dotyczyøy wszystkich bez wyjaÎtku funkcjonujaÎcych w Polsce zwiaÎzkoÂw religijnych.
52
Dz. U. Nr 72, poz. 517.
53
Zob. W. W y s o c z a nÂ s k i, Prawo, s. 268.
54
ZaroÂwno sama decyzja (Nr NK-803/19/1/71), jak roÂwniezÇ zatwierdzony przez
niaÎ Statut MuzuømanÂskiego ZwiaÎzku Religijnego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zostaø opublikowany w cytowanej tutaj pracy W. WysoczanÂskiego (Prawo, s. 270-278).
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Obecnie nie ma juzÇ muftiego. NaczelnaÎ wøadzaÎ ZwiaÎzku jest
Wszechpolski Kongres MuzuømanÂski, a organem wykonawczym NajwyzÇsze Kolegium MuzuømanÂskie. Na czele Kolegium stoi przewodniczaÎcy. MuzuømanÂskie gminy wyznaniowe reprezentowane saÎ przez
zarzaÎdy. Duchowni muzuømanÂscy ± imam i muezzin ± wybierani saÎ
przez ogoÂlne zebranie czøonkoÂw gminy. ZaroÂwno MuzuømanÂski
ZwiaÎzek Religijny jako caøosÂcÂ, jak roÂwniezÇ poszczegoÂlne gminy wyznaniowe posiadajaÎ osobowosÂcÂ prawnaÎ i wynikajaÎce staÎd prawa rzeczowe.

III. KARAIMSKI ZWIAÎZEK RELIGIJNY

Przed uregulowaniem sytuacji prawnej Karaimskiego ZwiaÎzku
Religijnego w II Rzeczypospolitej wierni tego wyznania zamieszkiwali tereny nalezÇaÎce do dwoÂch dzielnic. W byøym Cesarstwie Rosyjskim poøozÇenie prawne zwiaÎzku regulowaøy normy ustawy o zarzaÎdzie karaimskich spraw duchownych55. W Galicji natomiast jedyna
woÂwczas gmina karaimska w Haliczu traktowana byøa przez austriackaÎ administracjeÎ wyznaniowaÎ jako gmina zÇydowska o odmiennym
zabarwieniu wyznaniowym i wøasnym statucie i stosowana byøa do
niej ustawa z 21 marca 1890 r. o urzaÎdzeniu zewneÎtrznych stosunkoÂw
prawnych izraelickiego spoøeczenÂstwa religijnego56. Jednak wobec
wejsÂcia w zÇycie cytowanego juzÇ rozporzaÎdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 14 pazÂdziernika 1927 r. o uporzaÎdkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ± z wyjaÎtkiem wojewoÂdztwa poznanÂskiego,
pomorskiego i sÂlaÎskiego ± rozszerzono moc obowiaÎzujaÎcaÎ wspomnianego dekretu Naczelnika PanÂstwa z 7 lutego 1919 r. o zmianach
w organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich na terenie byøego
KroÂlestwa Kongresowego na wojewoÂdztwo krakowskie, lwowskie,
55
56

ZbioÂr praw i rozporzaÎdzenÂ Cesarstwa Rosyjskiego, t. XI, cz. I, art. 1261-1298.
Dziennik Ustaw panÂstwa austriackiego, Nr 57.
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stanisøawowskie i tarnopolskie57. W odniesieniu do tych wojewoÂdztw
uchylona zostaøa austriacka ustawa z 21 marca 1890 r. oraz wszystkie
przepisy wykonawcze, w tym takzÇe wydane na jej podstawie statuty
gminne, co ± jak juzÇ powiedziano ± podkresÂliøo oÂwczesne orzecznictwo saÎdowe58. Karaimska gmina wyznaniowa w Haliczu straciøa zatem podstaweÎ prawnaÎ swego istnienia, a w warunkach polskich nie
podlegaøa przepisom odnoszaÎcym sieÎ do ZÇydowskiego ZwiaÎzku Religijnego. Skutkiem tego w Galicji Karaimski ZwiaÎzek Religijny utraciø status zwiaÎzku religijnego prawnie uznanego59; na terenach nalezÇaÎcych wczesÂniej do Austro-WeÎgier i Prus ten zwiaÎzek religijny dziaøaø jedynie na mocy art. 111 Konstytucji marcowej.
Podobnie skomplikowana byøa pozycja prawna Karaimskiego
ZwiaÎzku Religijnego na terenach dawnego Cesarstwa Rosyjskiego.
ChociazÇ dziaøaø tam ± jak juzÇ wspomniano ± na mocy ustawy o zarzaÎdzie karaimskich spraw duchownych60, to jednak karaimskie hachanaty znajdowaøy sieÎ w Eupatorii na Krymie61 oraz w Trokach (wojewoÂdztwo wilenÂskie) w granicach Polski. Hachanat trocki byø jednak
nieobsadzony. NalezÇaøo wieÎc to zrobicÂ i utworzycÂ w ten sposoÂb samoistne zwierzchnictwo duchowe dla karaimoÂw polskich62. Analogicznie jak w przypadku MuzuømanÂskiego ZwiaÎzku Religijnego, takzÇe
i tutaj wydanie polskiej ¹ustawy karaimskiejº uzalezÇnione byøo od
zorganizowania sieÎ karaimoÂw w Polsce w oddzielny zwiaÎzek religijny,
niezalezÇny od jakichkolwiek wøadz zewneÎtrznych, i wyøonienia swojej
reprezentacji. W 1927 r. zwoøany zatem zostaø wszechpolski zjazd
delegatoÂw ludnosÂci karaimskiej, ktoÂry wybraø hachana. WyboÂr ten
57

Dz. U. Nr 91, poz. 818, art. 1.
Zob. Teza II do wyroku NajwyzÇszego Trybunaøu Administracyjnego z 20 listopada 1936 r. Zob. przyp. 14.
59
Zob. W. A b r a h a m, Konstytucja a stosunki wyznaniowe i KosÂcioÂø, KrakoÂw
1922, s. 119; M. von H u s s a r e k, Grundriss des Staatskirchenrechts, Leipzig 19082,
s. 13.
60
ZbioÂr praw i rozporzaÎdzenÂ Cesarstwa Rosyjskiego, t. XI, cz. I, art. 1261-1298.
61
Zob. J. S a w i c k i, Studia, s. 199. Grelewski (Wyznania protestanckie, s. 102) za
siedzibeÎ hachanatu uznawaø Symferopol na Krymie.
62
PodajaÎ to: J. S a w i c k i, Studia, s. 199; S. G r e l e w s k i, Wyznania protestanckie, s. 102.
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zostaø zatwierdzony przez Ministra WyznanÂ Religijnych i OsÂwiecenia
Publicznego63. Jego ingres odbyø sieÎ 11 wrzesÂnia 1928 r. w Wilnie64.
Uregulowanie sytuacji prawnej karaimoÂw polskich nastaÎpiøo na
podstawie ustawy z 21 kwietnia 1936 r. o stosunku PanÂstwa do Karaimskiego ZwiaÎzku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej65.
Ustawa ta obowiaÎzuje do dnia dzisiejszego. Z kolei w latach 1936-1989 Statut Karaimskiego ZwiaÎzku Religijnego zmieniaø sieÎ dwukrotnie. Pierwszy statut zostaø uznany na mocy rozporzaÎdzenia Rady
MinistroÂw z 26 sierpnia 1936 r. o uznaniu Statutu Karaimskiego
ZwiaÎzku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej66, drugi statut zasÂ
± dostosowujaÎcy organizacjeÎ Karaimskiego ZwiaÎzku Religijnego do
zmienionych po wojnie warunkoÂw i potrzeb spoøecznosÂci karaimskiej
± uznany zostaø przez Ministra-Kierownika UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ dopiero w 1974 r. i obowiaÎzuje do dzisiaj67.
Z uwagi na niewielkaÎ liczebnie spoøecznosÂcÂ karaimoÂw polskich
(w 1935 r. liczbeÎ wyznawcoÂw tej religii szacowano na 900-1000
osoÂb68, wedøug zasÂ stanu z 31 grudnia 1995 r. ± okoøo 180 wiernych69)
ustawa z 21 kwietnia 1936 r. uznaje osobowosÂcÂ prawnaÎ Karaimskiego
ZwiaÎzku Religijnego jako caøosÂci70, nie przewiduje natomiast osobowosÂci prawnej przynalezÇnej poszczegoÂlnym gminom wyznaniowym.
NajwyzÇszaÎ wøadzaÎ Karaimskiego ZwiaÎzku Religijnego jest Krajowy Zjazd DelegatoÂw DzÇymatoÂw (skupisk), ktoÂrego organem wykonawczym jest zarzaÎd. Na czele zarzaÎdu stoi przewodniczaÎcy. Duchownymi karaimskimi saÎ hachan, hazzan, ochuwczu, peøniaÎcy swe
funkcje z wyboru. Dla zaspokojenia potrzeb religijnych istniejaÎ dzÇy-

63

Decyzja Ministra WyznanÂ Religijnych i OsÂwiecenia Publicznego z 10 listopada
1927 r., L. 7326/27, nie publ.
64
Zob. J. S a w i c k i, Studia, s. 199.
65
Dz. U. Nr 30, poz. 241.
66
Dz. U. Nr 72, poz. 518.
67
Zob. http://www.konta.plo.pl/hektor/koscioly/karaimski.html.
68
Zob. Karaimi, w: Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 3, Warszawa 1987,
s. 272-273.
69
Zob. http://republika.pl/a_mielczarek/mniej/index.htm.
70
Dz. U. Nr 30, poz. 241, art. 21, ust. 1.

44

JACEK DZIOBEK-ROMANÂSKI

maty, tj. karaimskie gminy wyznaniowe, ktoÂrych wedøug stanu
z dnia 31 maja 1981 r. byøo zaledwie cztery71.

ZAKONÂCZENIE

WieÎkszosÂcÂ zwiaÎzkoÂw religijnych funkcjonujaÎcych w Polsce powojennej, ktoÂrych uznanie oraz byt prawny wynikaø z aktoÂw normatywnych o mocy ustawy, uzyskaøo swoÂj status prawny na mocy przepisoÂw
wydanych w okresie mieÎdzywojennym. Tak wøasÂnie byøo z omawianymi tutaj trzema zwiaÎzkami religijnymi. Z technicznego punktu widzenia samo uznanie zwiaÎzku religijnego wcale nie musi zakøadacÂ
uznania ich osobowosÂci prawnej72, ale juzÇ w okresie mieÎdzywojennym przykøadano szczegoÂlnaÎ uwageÎ do tego zagadnienia73.
Status prawny tych trzech zwiaÎzkoÂw religijnych wynikaø z przepisoÂw wydanych przez ustawodawceÎ w okresie mieÎdzywojennym.
W tym czasie panÂstwo polskie dostosowywaøo swoje ustawodawstwo
do zmienionych po I wojnie sÂwiatowej ± i ksztaøtujaÎcych sieÎ w okresie
mieÎdzywojennym ± stosunkoÂw polityczno-spoøecznych w dziedzinie
wyznaniowej. Tak wøasÂnie byøo z uznaniem ZÇydowskiego ZwiaÎzku
Religijnego: rozporzaÎdzenie niemieckich wøadz okupacyjnych z 1 listopada 1916 r. byøo sukcesywnie rozciaÎgane na caøy obszar Rzeczypospolitej. Podobnie roÂwniezÇ uznanie MuzuømanÂskiego ZwiaÎzku Religijnego i Karaimskiego ZwiaÎzku Religijnego w celu wypeønienia
przesøanek konstytucyjnych mogøo nastaÎpicÂ dopiero po zorganizowaniu sieÎ tych konfesji w niezalezÇne organizacyjnie od wøadz zewneÎtrznych zwiaÎzki religijne. Zaskutkowaøo to uchwaleniem 21 kwietnia
1936 r. dwoÂch ustaw regulujaÎcych ich pozycjeÎ prawnaÎ. ZauwazÇycÂ
71
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nalezÇy dbaøosÂcÂ wøadz panÂstwowych o to, by sytuacja kazÇdego z omawianych trzech zwiaÎzkoÂw religijnych odpowiadaøa istniejaÎcej woÂwczas sytuacji spoøecznej i terytorialnej na ziemiach polskich. Wszystkie omoÂwione tutaj akty prawne sukcesywnie derogowaøy przepisy
wydane przez panÂstwa zaborcze, co wymagaøo czasu. Fakt zasÂ obowiaÎzywania tych przepisoÂw na terytorium wojewoÂdztwa sÂlaÎskiego
wynikaø z przepisoÂw prawa mieÎdzynarodowego.
Po II wojnie sÂwiatowej zasadniczo zmieniøy sieÎ granice Polski.
CzeÎsÂcÂ obszaroÂw nalezÇaÎcych wczesÂniej do Polski przyøaÎczono do
ZwiaÎzku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w polskich reÎkach
natomiast znalazøy sieÎ ziemie wchodzaÎce w skøad Rzeszy Niemieckiej.
Wspomniane tutaj ustawodawstwo przedwojenne dostosowane byøo
do Polski w granicach sprzed 1939 r., w zwiaÎzku z czym nie przystawaøo do nowych warunkoÂw. W istocie zÇaden z omoÂwionych w tym
artykule zwiaÎzkoÂw religijnych nie posiadaø organizacji dostosowanej
do powojennego terytorium Polski. Wspomniane zmiany ustawodawcze nie miaøy tego faktu na celu. ZauwazÇycÂ nalezÇy tutaj, izÇ zaroÂwno
w odniesieniu do MuzuømanÂskiego ZwiaÎzku Religijnego, jak i Karaimskiego ZwiaÎzku Religijnego takie prowizorium prawne trwa do
dnia dzisiejszego. SytuacjeÎ prawnaÎ ZÇydowskiego ZwiaÎzku Religijnego ponownie uregulowano w 1997 r.74 Do tego czasu teoretycznie
obowiaÎzywaøy normy rozporzaÎdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 14 pazÂdziernika 1927 r., teoretycznie, gdyzÇ pomimo ich formalnej obowiaÎzywalnosÂci, w 1945 r. Minister Administracji Publicznej wydaø okoÂlnik o tymczasowym uregulowaniu spraw wyznaniowych ludnosÂci zÇydowskiej75. Owa ¹tymczasowosÂcÂº trwaøa azÇ do dnia
19 czerwca 1961 r., kiedy to dokonano pierwszego wpisu ZwiaÎzku
Religijnego Wyznania MojzÇeszowego w Polsce do rejestru stowarzyszenÂ i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych prowadzonego w trybie przepisoÂw
prawa o stowarzyszeniach. Ponadto, co juzÇ zostaøo wczesÂniej wspomniane, okoÂlnik Ministra Administracji Publicznej nie stanowiø aktu
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wyzÇszego rzeÎdu w przeciwienÂstwie do normatyw rozporzaÎdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 pazÂdziernika 1927 r., a wieÎc nie
moÂgø bycÂ normaÎ je uchylajaÎcaÎ. Jednoznacznie sÂwiadczy to o manipulowaniu przez oÂwczesne wøadze przepisami prawa i ich zamierzonej
ignorancji.

