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Odpowiadając na wniosek z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udostępnienia
„protokołu (...) XV Kongresu Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z dnia
20.03.2004 r., na którym dokonano wyboru Tomasza Miśkiewicza na muftiego
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, (...) dyspensy (...) udzielonej Tomaszowi
Miśkiewiczowi w związku z powyższym wyborem oraz (...) dekretu (...) Prezydenta RP
0 zatwierdzeniu wyboru Tomasza Miśkiewicza na muftiego Muzułmańskiego Związku
Religijnego w RP", a także w związku z prośbą o „wskazanie, które (...) artykuły w/w ustawy
mają aktualnie zastosowanie w obrocie prawnym, a które nie" Departament Wyznań
Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji
1 Cyfryzacji, uprzejmie informuje, co następuje.

Minister Administracji i Cyfryzacji nie dysponuje dokumentami dotyczącymi wydania
wspomnianej wyżej „dyspensy" oraz „dekretu Prezydenta RP".

Odnosząc się natomiast do wniosku o udostępnienie protokołu z XV Kongresu
Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Departament Wyznań
Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji uprzejmie informuje, że wystąpi bezpośrednio do władz Związku o wyrażenie
zgody na udostępnienie wspomnianego protokołu przez Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji.

Jednocześnie w opinii Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości
Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji następujące przepisy ustawy
z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego
w Rzeczypospolitej Polskiej należy uznać w całości lub w części za nieobowiązujące w obecnym
systemie prawnym:

1) art. l (w zakresie przynależności wszystkich wyznawców Islamu znajdujących się na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z mocy prawa do Związku);

2) art. 2 (w zakresie konieczności „uznania (statutu Związku) przez Państwo w drodze
rozporządzenia Rady Ministrów");

3) art. 4 ust. 2 (w zakresie określenia Wilna jako siedziby Muftiego Muzułmańskiego
wRP);

4) art. 6 ust. l (w części przyznającej Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego kompetencję do wnoszenia sprzeciwu wobec kandydatów,
przedstawionych przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskie na urząd Muftiego.
Pośredniczenie Wojewody Wileńskiego w przekazywaniu Ministrowi spisu
kandydatów);
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5) art. 6 ust. 3 (możliwość udzielenia przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego „dyspensy od wymogów", jakie musi spełniać kandydat na Muftiego);

6) art. 7 (w zakresie zwoływania Kongresu Elekcyjnego po uprzednim porozumieniu się
zastępcy Muftiego z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (zdanie
pierwsze) oraz ustalania terminów przewidzianych w przepisie czynności
w porozumieniu z Wojewodą Wileńskim (zdanie drugie));

7) art. 8 ust. 3 (zobowiązanie zastępcy Muftiego do przedstawienia wraz z aktami
wyborczymi Wojewodzie Wileńskiemu egzemplarza protokołu z wyborów Muftiego,
który przedkłada go ze swą opinią Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego.);

8) art. 9 (zatwierdzenie Muftiego przez Prezydenta RP; składanie przed objęciem urzędu
Muftiego na ręce Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przysięgi);

9) art. 10 ust. 2 (w zakresie uprawnienia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego do wyrażania sprzeciwu co do kandydatów na członków Najwyższego
Kolegium Muzułmańskiego i ich zastępców, a także zatwierdzania ich na
stanowiskach);

10) art. 10 ust. 3 (określenie Wilna jako siedziby Najwyższego Kolegium
Muzułmańskiego);

11) art. 11 (składanie przysięgi przez członków Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego
przed objęciem urzędu według określonej roty);

12) art. 12 ust. l w zakresie w jakim określa miejsce obrad Wszechpolskiego Kongresu
Muzułmańskiego - Wilno;

13) art. 12 ust. 2 (w zakresie w jakim przed zwołaniem Wszechpolskiego Kongresu
Muzułmańskiego konieczne jest porozumienie się Muftiego z Ministrem Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego);

14) art. 14 (zgodnie z którym „na posiedzenia Wszechpolskiego Kongresu
Muzułmańskiego i Kongresu Elekcyjnego Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego może delegować swych przedstawicieli, którzy mają prawo zabierać głos
poza kolejnością mówców i składać oświadczenia";

15) art. 15 (zgodnie z którym „odpisy protokołów z posiedzeń Wszechpolskiego Kongresu
Muzułmańskiego przesyła Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Ministrowi Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego do wiadomości");

16) art. 17 (w zakresie konieczności uzyskania uprzedniej zgody Ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego na tworzenie, znoszenie, zmianę granic i siedzib
muzułmańskich gmin wyznaniowych);

17) art. 18 (w zakresie nadania wojewodom i Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego uprawnień nadzorczych przy wyborze Imamów i Muezzinów);

18) art. 19 (składanie przysięgi właściwemu staroście lub jego zastępcy przez Imamów
i Muezzinów przed objęciem urzędu);

19) art. 20 (prawo wojewody do żądania od Muftiego wydania zarządzeń zapobiegawczych
lub usunięcia Imamów i Muezzinów z zajmowanego stanowiska „w razie szkodliwej
dla Państwa działalności", przyznanie kompetencji Ministrowi Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego do uznania, na wniosek wojewody, stanowiska duchownego
„za opróżnione");

20) art. 21 (zgodnie z którym o terminie ogólnego zebrania członków muzułmańskiej
gminy wyznaniowej Imam lub jego zastępca zawiadamia właściwą powiatową władzę
administracji ogólnej);

21) art. 23 (piastowanie godności, stanowisk i urzędów zarówno duchownych, jak
i świeckich, korzystanie z biernego i czynnego prawa wyborczego zależne jest od
posiadania obywatelstwa polskiego, ponadto zaś dla członków Najwyższego Kolegium
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Muzułmańskiego i Imamów - także od znajomości języka polskiego w słowie i piśmie.
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego „władny jest zwolnić od tych
wymogów w przypadkach, zasługujących na szczególne uwzględnienie");

22)art. 25 (w zakresie w jakim z mocy prawa osoba duchowna, bądź osoba świecka,
zajmująca w MZR samodzielne lub kierownicze stanowisko lub będąca członkiem
jakiegokolwiek organu lub władzy tego Związku, zostaje usunięta z zajmowanego
stanowiska w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo
„z chęci zysku lub przeciw moralności");

23) art. 27 (zgodnie z którym opłaty z tytułu prowadzenia aktów stanu cywilnego, „tudzież
za dokumenty i zaświadczenia, wydawane przez organy" podlegają zatwierdzeniu
właściwych ministrów);

24) art. 28 ust. 3 w zakresie w jakim przyznaje Ministrowi Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego działającemu w porozumieniu z Ministrem Spraw
Wewnętrznych kompetencje do zatwierdzania wzorów pieczęci używanych przez
Muftiego i Imamów;

25) art. 30 (w zakresie w jakim władze państwowe mają obowiązek udzielania pomocy
władzom i urzędom Związku przy wykonywaniu ich zarządzeń w razie zawieszenia
duchownego w czynnościach lub złożenia go z urzędu);

26) art. 32 w zakresie w jakim przewiduje obowiązek nauki religii dla „młodzieży wyznania
muzułmańskiego w zakładach naukowych, których program obejmuje kształcenie
młodzieży poniżej lat 18 utrzymywanych w całości lub części przez Państwo lub ciała
samorządowe.";

27) art. 33 (w zakresie wykonywania uprawnień nadzorczych przez Ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego w odniesieniu do szkół duchownych Związku);

28) art. 34 ust. l (stanowiącym, że podczas nabożeństwa w piątki każdego tygodnia oraz
w dni uroczystych świąt duchowni muzułmańscy są zobowiązani do odmawiania
modlitwy za pomyślność Rzeczypospolitej i Prezydenta RP, natomiast w dni świąt
państwowych odprawiać mają uroczyste nabożeństwo w intencji Rzeczypospolitej,
Prezydenta RP, Rządu i wojska);

29) art. 37 (dotyczący konieczności uzyskania zgody właściwego wojewody
na rozporządzenie i obciążenie majątku nieruchomego);

30) art. 38 (zgodnie z którym Związek otrzymuje na swoje potrzeby dotacje na wydatki
rzeczowe i osobowe, ustalane corocznie w budżecie państwa, przyznawane przez
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego);

31) art. 41 (w zakresie traktowania „pomieszczeń duchownych oraz lokali urzędowych
władz duchownych Związku (...) na równi z pomieszczeniami urzędowymi
funkcjonariuszów państwowych i lokalami instytucji państwowych");

32)art. 43 - 45 (dotyczące wakufa, czyli „nieruchomości (...), darowanej albo zapisanej
rozporządzeniem ostatniej woli na cele religijno-oświatowe lub dobroczynne (...)
Związku i przez Związek przyjętej" (art. 43 ust. l ustawy);

33) art. 47 (zgodnie z którym szczegółowe przepisy i regulaminy, wydawane przez
władze Związku celem wykonania postanowień statutu Związku, co do których nie
zostało przewidziane uprzednie ich uzgodnienie z władzami państwowymi, wymagają
dla swej ważności stwierdzenia przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego w tym zakresie „że nie zawierają postanowień sprzecznych z prawem
obowiązującym, ustawą niniejszą oraz ze Statutem" Związku).

Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wyjaśnia, że w pozostałym zakresie w odniesieniu do
sytuacji prawnej Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
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o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, póz. 1965, z późn. zm.).
Jednocześnie Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji uprzejmie informuje, że obecnie funkcjonuje zespół
roboczy do prac nad projektem umowy między Radą Ministrów a Związkiem, o której mowa
wart. 25 ust. 5 Konstytucji RP, w którego skład wchodzą przedstawiciele Ministra
Administracji i Cyfryzacji i Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.
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MINISTERSTWO ADMINISTRACJI ICYFRYZACJI
DEPARTAMENT WYZNAŃ RELIGIJNYCH ORAZ MNIEJSZOŚCI
NARODOWYCH I ETNICZNYCH

DWRMNIE -WRPiFK - 6721 -109/13/HR

Warszawa, dnr> J listopada 2013

Jego Ekscelencji
Mufti Tomasz Miśkiewicz
Przewodniczący Najwyższego Kolegium
Muzułmańskiego Związku Religijnego

Rzeczypospolitej Polskiej

.

Uprzejmie informuję, że pismem z dnia 28 października 2013 r. Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt, z siedzibą w Jędrzejowie, powołując się na art. 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198, z późn. zm.), zwróciło
się do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, między innymi, o udostępnienie kopii
protokołu z XV Kongresu Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z dnia 20 marca
2004 r.

W ocenie Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych
i Etnicznych MAC wniosek w powyższym zakresie był bezpodstawny, wobec czego
ewentualne przekazanie kopii protokołu uzależnione zostało od wyrażenia zgody przez
władze Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając powyższe na uwadze proszę o pilne zajęcie stanowiska w sprawie.

Do wiadomości:
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

• tor
departamentu Wyznań Religijnych

oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Ministerstwa Aaniiiistracji i CyfnzsCji •Xo y«i

tefROZANSKl

Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Wydział Regulacji Prawnych i Funduszu Kościelnego

ul. Królewska 27, 00-0060 Warszawa
Hanna RossaT.22 245 55 78
hanna.rossa@mac.gov.pl
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MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
DEPARTAMENT WYZNAŃ RELIGIJNYCH ORAZ MNIEJSZOŚCI
NARODOWYCH I ETNICZNYCH

Warszawa, dn. IO grudnia 2013 r.
DWRMNIE -0667-20/2013

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes
Stowarzyszenia Obrony Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

Nawiązując do Pani wniosku z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udostępnienia
między innymi, „protokołu (...) XV Kongresu Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP
z dnia 20.03.2004 r., na którym dokonano wyboru Tomasza Miśkiewicza na muftiego
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP (...)" oraz pisma Departamentu Wyznań
Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia przez władze Muzułmańskiego
Związku Religijnego w RP zgody na udostępnienie kopii wspomnianego protokołu,
w załączeniu uprzejmie przekazuję kopię odpowiedzi Muzułmańskiego Związku Religijnego
w RP w wyżej wymienionej sprawie.
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MUZUŁMAŃSKI ZWIĄZEK RELIGIJNY
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

NAJWYŻSZE KOLEGIUM

Białystok, dn. 10.12.20l3r.

SJ5A0121111

NK/602/429/13

Szanowny Pan
Józef Różański
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

W odpowiedzi na pismo znak DWRMNIE-WRPiFK-6721-109/l3/HR uprzejmie informuje
w imieniu Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, iż popieram
stanowisko Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i uważam za bezpodstawne przekazywanie jakichkolwiek
dokumentów MZR dla innych instytucji niż Rządowe.
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PRZEWODNICZĄCY

NAJWYŻSZEGO KOLEGIUM

Mufki Tomasz Miśfąewicz
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Biuro: 15-207 Białystok, ul. Piastowska 13F, Polska
tel./fax: (0048) 85 732 40 23, tel. (0048) 605 612 137

Adres korespondencyjny: 15-050 Białystok 8, ul. Mieszka l 14, skr. pocz. nr 2, Polska
e-mail: mzr@mzr.pl, www.mzr.pl


