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W ostatnim okresie docierają do Polski 

 informacje o powołaniu do życia przez osoby po-

dające się za wyznawców religii karaimskiej struk-

tury pod nazwą Centralny Zarząd Duchowny Rosyj-

skich Karaimów Za Granicą1 z siedzibą w Holandii 

i Czechach, pragnącej objąć swym zasięgiem spo-

łeczności karaimskie tradycyjnie zamieszkujące te-

rytoria byłego Imperium Rosyjskiego (w tym i Pol-

ski) i mającej na celu stanowienie władzy nadrzęd-

nej nad Karaimskim Związkiem Religijnym w RP. 

Pragniemy jednoznacznie stwierdzić, że zarówno 

struktura ta, jak i osoby ją tworzące, nie są repre-

zentantami środowiska Polskich Karaimów, a także, 

iż Karaimski Związek Religijny w Rzeczypospolitej 

Polskiej nie nadał im żadnych kompetencji. 

Karaimski Związek Religijny w RP jest jedyną 

strukturą organizacyjną reprezentującą i zaspokaja-

jącą potrzeby religijne Karaimów Polskich, wy-

znawców religii karaimskiej historycznie zamiesz-

kujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Założyciele CZDRKzG nie są reprezentantami 

społeczności karaimskiej, ani żadnej z gmin byłego 

Imperium Rosyjskiego i są obcy religijnie i kulturo-

wo Karaimom Polskim zamieszkałym w Polsce, na 

Litwie, Ukrainie i w Rosji. Próbują oni narzucić 

z zewnątrz strukturę władzy religijnej na tych tere-

nach i podporządkować sobie istniejące lokalne or-

ganizacje jedyne prawomocnie reprezentujące Ka-

raimów. 

Wykorzystują w sposób nieuprawniony religię 

karaimską oraz symbolikę narodową i elementy 

spuścizny dziedzictwa kulturowego do własnych 

celów propagując treści obcej Karaimom kultury 

i tradycji. 

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że jedynymi 

osobami upoważnionymi do nauczania religii kara-

imskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są 

hazzan i ochuwczu wybrani w prawomocnych wy-

borach przez Karaimów Polskich zrzeszonych 

w KZR i jedynie Zarząd KZR może upoważnić do 

nauczania religii inne osoby posiadające odpowied-

nie kwalifikacje. Osoby reprezentujące CZDRKzG 

nie posiadają takiego upoważnienia. 

Organizacje karaimskie: Karaimski Związek Re-

ligijny i Związek Karaimów Polskich zrzeszające 

Karaimów Polskich i reprezentujące religijne i kul-

turowe interesy tej społeczności przeciwstawiają się 

tym działaniom niezgodnym z Ustawą o stosunku 

Państwa Polskiego do Karaimskiego Związku Reli-

gijnego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 21 kwiet-

nia 1936 r., Dz. U. z dnia 24 kwietnia 1936 r. 

i Statutem Karaimskiego Związku Religijnego 

w RP zatwierdzonym w dniu 10 maja 1974 r przez 

Ministra właściwego ds. wyznań religijnych. 
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(wyciąg z przepisów): 

 

 

 posiada własny ustrój i własny zarząd we-

wnętrzny, jest samodzielny i niezależny od ja-

kichkolwiek obcokrajowych władz duchownych 

lub świeckich (Ustawa o stosunku Państwa Pol-

skiego do Karaimskiego Związku Religijnego 

w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 21 kwietnia 

1936 r., Dz. U. z dnia 24 kwietnia 1936 r., 

art. 1), 

 jest samodzielny i niezależny w swym ustroju 

i zarządzie od jakiejkolwiek obcokrajowej wła-

dzy duchownej lub świeckiej i rządzi się wła-

snymi przepisami religijnymi (Statut Karaim-

skiego Związku Religijnego w RP, §1. Zatwier-

dzony w dniu 10 maja 1974 r przez Ministra 
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