
Białystok, 11 października 2013 r.  

Oświadczenie 

Muftiego Tomasza Miśkiewicza                                                    
przewodniczącego Najwyższego Kolegium                                

Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie obchodów 15 października br. Kurban Bajramu,                                    
muzułmańskiego Święta Ofiarowania (Id al-Adha) 

 

W związku ze zbliżającym się Świętem Ofiarowania, a dyskusją na temat legalności 
uboju zwierząt podczas świąt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczam co 
następuje : 

1. Święto Ofiarowania, Kurban Bajram (Id al-Adha)jest jednym z dwóch świąt 
muzułmańskich zapisanych w Świętej Księdze Islamu, Koranie, zgodnym                      
z tradycją Proroka Mohammeda (PZN), czyli Sunną. 

2. Integralną częścią obchodów tego święta jest, prócz modlitwy świątecznej, 
złożenie ofiary ze zwierzęcia kopytnego (byk, wielbłąd, koza, owca itp.) przez 
osobę wyznania muzułmańskiego, zgodnie z zasadami wiary i warunkami 
religijnymi dotyczących uboju zwierząt. 

3. Złożenie ofiary ze zwierzęcia jest tradycją Abrahamową, a same złożenie 
Kurbana stanowi symbol posłuszeństwa wobec Allaha (Boga) 
i oznacza oddanie hołdu ideałom i dogmatom Islamu. 

4. Celem złożenia ofiary, Kurbana, jest głoszenie jedności Boga. Wyraża ona 
wdzięczność wobec Boga i potwierdza wiarę w Niego. 

5. Kurban jest także naszym dziedzictwem kulturowym, ukształtowanym przez 
wieki i przestrzeganym przez wszystkie społeczności muzułmańskie na świecie 
– w  tym Tatarów oraz inne polskie społeczności wyznania muzułmańskiego 
pochodzenia arabskiego, kaukaskiego, azjatyckiego oraz konwertytów polskich. 

6. Zakaz uboju rytualnego (religijnego), za który odpowiedzialny jest obecny Rząd 
Polski, postawił społeczeństwo muzułmańskie przed bardzo trudnym wyborem 
między przestrzeganiem zasad wiary i praktykowaniem dziedzictwa 
kulturowego, a posłuszeństwem wobec decyzji Rządu (a nie, jak to błędnie się 
określa, Sejmu RP). 

7. Należy zauważyć, iż podczas 600-letniej historii muzułmańskiej w Polsce nigdy 
nie doszło do tak stanowczego ograniczenia praw wyznaniowych i religijnych 
naszej wspólnoty. 



8. Z poczynań Rządu wynika, iż w Polsce od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje 
zakaz uboju rytualnego (religijnego), w tym także podczas świąt religijnych,       
a przeprowadzenie takiego uboju bez ogłuszania zwierzęcia zgodnie z Ustawą    
o ochronie zwierząt jest karalne, zagrożone karą grzywny, ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. W przypadku działania ze 
szczególnym okrucieństwem górna granica kary pozbawienia wolności wynosi  
3 lata. 

9. Wolność sumienia i wyznania oraz swobodę praktyki religijnej, w tym uboju 
rytualnego w Rzeczypospolitej Polskiej gwarantują: 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Art. 53 ust. 2  
(Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii 
według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, 
publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, 
uczestniczenie  w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii 
obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od 
potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy 
religijnej tam, gdzie się znajdują) 

• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ                           
z 19 grudnia 1996 roku. 

• Europejska Konwencja Praw Człowieka z 4 listopada 1950 roku. 

• Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, stanowiąca załącznik do 
Traktatu Lizbońskiego, i jako taka mająca taką samą moc prawną jak 
Traktaty (art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej). 

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku, uchwalona 
przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

• Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych A/RES/36/55                         
z 25 listopada 1981 roku o wyeliminowaniu wszelkich form nietolerancji                
i dyskryminacji z powodu religii lub przekonań. 

• Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1099/2099 z 24 września 2009 roku                      
w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. 

• Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 17 maja 1989 roku. 

• Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego                                  
w Rzeczypospolitej Polskiej z 21 kwietnia 1936 roku. 

• Europejska Konwencja o ochronie zwierząt przeznaczonych do uboju, 
sporządzona w Strasburgu 10 maja 1979 roku. 

• Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, sporządzona w Paryżu 17 października 2003 roku. 



 

10. Należy podkreślić, iż Rząd Polski w sprawie zakazu uboju religijnego, w tym 
podczas świąt muzułmańskich, łamie Rozporządzenie Unijne Rady (WE) Nr 
1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania art. 4 ust. 4. 
„W przypadku zwierząt poddawanych ubojowi według poszczególnych metod 
wymaganych przez obrzędy religijne wymóg ust 1 (po uprzednim ogłuszeniu) 
nie mają zastosowania, pod warunkiem, że ubój ma miejsce w rzeźni.” 

11. Rząd Polski zasłania się notyfikacją (pismem, powiadomieniem) Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 grudnia 2013 roku dotyczącego powiadomienia  
Komisji Unii Europejskiej, iż w Polsce od 1 stycznia 2013 roku będzie 
obowiązywać zakaz uboju religijnego. 

12. Zgodnie z paragrafem 26 Rozporządzenia Unijnego Nr 1099/2009 w sprawie 
bardziej restrykcyjnych przepisów krajowych zgodnie z ust. 1 i ust. 2 : 

Ust. 1 „Niniejsze rozporządzenie nie umożliwia państwom członkowskim 
utrzymania przepisów krajowych, które służą zapewnieniu dalej idącej ochrony 
zwierząt podczas ich uśmiercania, a które obowiązują w momencie 
wprowadzania w życie niniejszego rozporządzenia. 

Przed 1 stycznia 2013 r. państwa członkowskie powiadamiają Komisję o takich 
przepisach krajowych. Komisja poinformuje o nich pozostałe państwa 
członkowskie. 

Ust. 2 Państwa członkowskie mogą przyjąć przepisy krajowe, które służą 
zapewnieniu dalej idącej ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania                                
w porównaniu z przepisami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu,                           
w następujących dziedzinach : 

a) Uśmiercanie i działania związane z uśmiercaniem zwierząt poza rzeźnią; 

b) Ubój i działania związane z uśmiercaniem zwierząt dzikich utrzymywanych 
w warunkach fermowych, zgodnie z definicją pkt 1.6 załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 853/2004, w tym reniferów; 

c) Ubój i działania związane z uśmiercaniem zwierząt zgodnie z art. 4 ust. 4. 

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o takich przepisach krajowych. Komisja 
poinformuje o nich pozostałe państwa członkowskie.” 

13. Zgodnie z paragrafem 26 ust. 1 Rozporządzenia „(…) które  obowiązują                         
w momencie wprowadzenia w życie rozporządzenia.”  

Należy podkreślić, iż Rozporządzenie Unijne (WE) Nr 1099/2009                          
z 24 września 2009 r. o ochronie zwierząt podczas ich uśmiercania według 
artykułu 30 Rozporządzenia „Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 



dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.” 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2013 roku. 

Na końcu rozporządzenia zapisano tekst: „Niniejsze rozporządzenie wiąże                   
w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 
członkowskich.” 

14. Należy zauważyć, iż w dniu wejścia w życie rozporządzenia Unijnego 
1099/2009 obowiązywało w Polsce Rozporządzenie Ministra Rolnictwa                          
i Rozwoju Wsi z 9 września 2004 roku – w sprawie kwalifikacji osób 
uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju                           
i uśmiercania zwierząt, gdzie zawarto możliwość prowadzenia uboju 
religijnego na terytorium RP. 

Chociaż Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 2012 roku uchylił 
paragraf 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dotyczy 
dopuszczalności do uboju zgodnie z wymogami religijnymi) to podtrzymał moc 
prawną rozporządzenia Ministra (w sprawie uboju rytualnego) do 31 grudnia 
2012 roku – pomimo Ustawy Polskiej o  Ochronie Zwierząt, w której zapisach 
nie ma mowy o uboju rytualnym (religijnym). Stosowało się w zapisach 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Ponadto, w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego czytamy „Poza 
zakresem sprawy rozpatrywanej przez Trybunał, co należy podkreślić na 
samym początku, znajduje się rozstrzyganie o dopuszczalności przez 
Konstytucję uboju zgodnie z obyczajami religijnymi zarejestrowanych 
związków wyznaniowych (dalej: ubój rytualny).” 

15. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z pismem z 27 grudnia 2013 roku, 
nie przedstawił do Komisji Europejskiej iż w dniu wejścia w życie 
rozporządzenia unijnego 1099/2009 w 2009 roku obowiązywało w Polsce 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 września 2004 roku           
– zgodnie z warunkiem, iż te rozporządzenie w części I traci moc obowiązującą 
z 31 grudnia 2012 roku. 

Ponadto  w Ustawie Polskiej o Ochronie Zwierząt  z roku 1997 nie ma mowy                  
o uboju religijnym (rytualnym), w związku z powyższym do ustawodawcy 
polskiego należało zakazanie lub zezwolenie na ubój religijny, poprzez 
wniesienie do Ustawy Ochronie Zwierząt odpowiedniego zapisu. 

Rząd Polski zapomniał, iż w Polsce obowiązuje Ustawa o stosunku Państwa do 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej                                  
z 21 kwietnia 1936 roku oraz Konstytucja Polska i Traktaty tzw. Lizbońskie,                       
z których wynika wolność sumienia i wyznania, w tym także prawo do 
uzewnętrzniania praktyk religijnych. 



16. Fakt, że Sejm RP odrzucił w głosowaniu projekt zmian do Ustawy                          
o Ochronie Zwierząt, mający na celu zezwolenie na ubój religijny, nie wpływa 
na prawo polskie, gdyż Rozporządzenie Unijne 1099/2009 weszło w życie                       
1 stycznia 2013 roku i jest obowiązujące w całości i bezpośrednio stosowane we 
wszystkich państwach członkowskich. 

17. Na początku września bieżącego roku przedstawiłem Prezesowi Rady 
Ministrów jak i Wiceprezesowi Rady Ministrów stanowisko w tej sprawie                    
i przekazałem 6 opinii profesorskich, iż w Polsce ubój religijny od 1 stycznia 
2013 jest legalny. 

18. Rząd nie zajął w tej sprawie żadnego oficjalnego stanowiska. Nie ukazała się też 
jakakolwiek opinia Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Przypomnę, że                
w lipcu, w sprawie Ustawy o Stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej i Ustawy o Stosunku Państwa do 
Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, na pytanie Ministra Administracji 
i Cyfryzacji RCL wypowiedziało się w ciągu 4 dni (zapytanie 15 lipca – 
odpowiedź 19 lipca). 

19. Uważam, iż obecny Rząd RP podjął decyzję o zakazie uboju w Polsce                       
od 1 stycznia 2013 roku i powiadomił o tym Komisję Unii Europejskich, 
kierując się przede wszystkim względami politycznymi, a nie prawnymi.  
Zadbano przede wszystkim o poparcie dla partii PO, bojąc się głosów 
obrońców praw zwierząt. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy oficjalnej 
odpowiedzi na pisma ze wspomnianymi opiniami. Gdyby Rząd Polski, dbając                  
o przestrzeganie prawa wyznaniowego, Konstytucji RP oraz prawa unijnego, 
uzyskał opinię Rządowego Centrum Legislacji w sprawie legalności uboju 
religijnego na podstawie Rozporządzenia (WE) 1099/2009, to dzisiaj zgodnie  
z nim ubój religijny byłyby przeprowadzany w rzeźni, nawet podczas 
obchodzenia Kurban Bajramu. Tym samym społeczności wyznaniowe, 
przestrzegające uboju religijnego, nie byłyby zmuszane do łamania prawa.  

20. W sprawie obchodów świąt muzułmańskich zostało przekazane pismo  
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednocześnie do wiadomości m.in. 
Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi. 

21. W związku z przedstawionymi normatywami prawnymi oraz faktami 
zaistniałych w sprawie uboju religijnego, w tym uboju zwierząt podczas 
celebracji Święta Ofiarowania, Kurban Bajramu (Id al-Adha), pragnę 
podkreślić, iż  Państwo Polskie zgodnie z Konstytucją powinno gwarantować 
prawo do wyznania i praktykowania religii oraz nie ingerować w sprawy 
związków religijnych, zwłaszcza w praktyki wiary. Państwo powinno być 
neutralne. 

Uważam z pełną świadomością, jako osoba wyznania muzułmańskiego i jako 
mufti, iż społeczność muzułmańska w Polsce ma prawo do przeprowadzenia 



celebracji Święta Ofiarowania, Kurban Bajramu, w tym do uboju zwierząt 
zgodnie z wiarą i tradycją religijną oraz obyczajami mniejszości etnicznej 
tatarskiej. 

       Nie wiadomo jednak, jak w zaistniałej sytuacji zachowają się organy administracji 
państwowej. Dlatego też każda osoba wyznania muzułmańskiego, podczas obchodów 
świat muzułmańskich, w szczególności gdy chodzi o złożenie ofiary ze zwierzęcia, 
powinna podjąć decyzje według swojego sumienia, siły wiary, tradycji i obyczajów. 

Pragnę także zapewnić wszystkich, iż osobiście – jako wyznawca islamu i jako 
mufti muzułmanów w Rzeczypospolitej Polskiej – dokonam aktu wiary i złożę ofiarę 
ze zwierzęcia podczas obchodów Kurban Bajramu. 

W tak trudnej sytuacji, ale i ze względu na święto w chwili radosnej, pragnę 
zapewnić, iż łączę się ze wszystkimi Braćmi i Siostrami w modlitwie, by rozum i prawo 
do swobody religijnej były ponad polityką i wąskiej grupy osób, którzy nie mogą 
uszanować praw innych wyznań w tym Islamu do praktykowania religii. 

 
                                                                                        PRZEWODNICZĄCY 

                                                       NAJWYŻSZEGO KOLEGIUM  
 

   Mufti Tomasz Miśkiewicz  

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 

1. Prezydent RP – Pan Bronisław Komorowski. 

2. Prezes Rady Ministrów – Pan Donald Tusk. 

3. Wiceprezes Rady Ministrów – Pan Janusz Piechociński. 

4. Minister Administracji i Cyfryzacji – Pan Michał Boni. 

5. Minister Spraw Wewnętrznych – Pan Bartłomiej Sienkiewicz. 

6. Minister Spraw Zagranicznych – Pan Radosław Sikorski. 

7. Rzecznik Praw Obywatelskich – Pani Irena Lipowicz. 



8. Przewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP – 
Pan Miron Sycz. 

9. Szef Misji Dyplomatycznej Krajów Muzułmańskich w Polsce – Pan Abdelkader 
Khemri, Ambasador Algierskiej Republiki Ludowo- Demokratycznej. 

10. Muzułmańskie Gminy Wyznaniowe MZR w RP. 

11. Muzułmańskie związki wyznaniowe działające w Polsce. 

12. Media prasowe w kraju i zagranicą. 

 


