
Regulamin 
tworzenia oraz powoływania 

Muzułmańskich Gmin Wyznaniowych 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne. 

§1 
Regulamin Tworzenia oraz powoływania Muzułmańskich Gmin Wyznaniowych MZR 

w RP, zwany dalej regulaminem jest opracowany na podstawie Statutu Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w RP (§ 1 punkt 8, § 25 punk 20) i określa tryb powoływania Gminy 
oraz nabycie przez Gminę osobowości prawnej. 

§ 2 
Najwyższe Kolegium (NK) jest organem wykonawczym Muzułmańskiego Związku 

Religijnego w RP w tym też do powoływania Gmin. 
§ 3 

Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z własnej 
inicjatywy zważywszy zapotrzebowanie może powołać lub utworzyć Gminę lub z inicjatywy 
osób wyznania muzułmańskiego. 

§ 4 
1. Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP na posiedzeniu 

powinno uchwałą przyjąć powołanie danej Gminy. 
2. Podanie osób, które z własnej inicjatywy wystosowały pismo w sprawie powołania 

Gminy Najwyższe Kolegium MZR w RP powinno rozpatrzyć na najbliższym 
posiedzeniu. 

3. Do powołania Gminy należy zebrać 15 podpisów osób wyznania muzułmańskiego. 
4. Po zatwierdzeniu przez Najwyższe Kolegium MZR w RP decyzji o powołaniu Gminy 

Przewodniczący NK MZR w RP lub osoba przez niego upoważniona zwołuje 
posiedzenie Ogólne Gminy (Założycielskie). 

5. Na zebranie Ogólne (Założycielskie) należy przedstawić Statut MZR w RP, wybrać 
Zarząd Gminy i Gminną Komisję Rewizyjną, uzgodnić dane adresowe siedziby 
Gminy. 

6. Po przeprowadzeniu wyborów władz Zarząd Gminy zostaje podany do wiadomości 
Ogólnego Zebrania. 

7. Protokół z Zebrania jest podpisywany przez Przewodniczącego Zebrania oraz 
protokolanta i zostaje niezwłocznie w terminie 14 dni od zakończenia obrad przesłany 
do wiadomości NK MZR w RP. 

§ 5 
Przewodniczący NK po otrzymaniu protokołu zebrania założycielskiego Gminy 

wszczyna procedurę uzyskania przez Gminę osobowości prawnej. 
§ 6 

1. Osobowość prawną Gmina nabywa z chwilą zawiadomienia przez NK MZR w RP 
Wojewody właściwego ze względu na siedzibę Gminę o jej powołaniu. 

2. Zawiadomienie powinno zawierać informację o siedzibie Gminy, jej zasięgu 
terytorialnym oraz osobach wchodzących w skład jej organów. 

3. Odpis zawiadomienia wraz z umieszczonym na nim potwierdzeniem odbiorczym 
stanowi dowód uzyskania osobowości prawnej przez Gminę. 

 
 



 
 

Rozdział II 
Postanowienia końcowe. 

 
§ 1  

 Zmiany regulaminu ustępują w trybie wymagającym dla niego wprowadzenia. 
§ 2 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 
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