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aktualnie 0,5%) podatku na rzecz kościoła lub innego związku wyznanio-
wego. kończąc zaznaczył, że zmiany są konieczne i mogą przynieść wiele 
pożytku samemu kościołowi, jednak proces ich wprowadzania wymaga 
czasu, a przedstawione projekty dopracowania.

Podsumowaniem każdej sesji była ożywiona dyskusja, w trakcie 
której padło wiele pytań m.in. dotyczących regulacji prawnych w sytuacji 
posiadania konta przez osoby konsekrowane oraz finansowania kościo-
łów w krajach skandynawskich. konferencję zakończył ks. prof. dr hab. 
leszek adamowicz (dyrektor instytutu Prawa kanonicznego kul), który 
podziękował przybyłym za udział w spotkaniu, a studentom za trud włożo-
ny w organizację wydarzenia.
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w dniach 22-24 września 2013 r. w sromowcach niżnych nad dunaj-
cem (woj. małopolskie) odbyła się konferencja naukowa pt. Otoczenie 
prawne turystyki pielgrzymkowej, zorganizowana przez Polskie towarzy-
stwo Prawa wyznaniowego. Było to kolejne wydarzenie naukowe zorga-
nizowane przez/lub pod patronatem PtPw. wpisuje się ono wyraźnie 
w realizację celów statutowych towarzystwa, do których należy nie tylko 
integracja środowiska specjalistów z zakresu prawa wyznaniowego, ale 
również popieranie rozwoju nauki prawa wyznaniowego, m.in. poprzez 
inicjowanie dyskusji naukowej nad różnymi zagadnieniami z tego zakresu. 
Problematyka konferencji choć wąsko zakreślona, zgromadziła szerokie 
grono specjalistów z różnych ośrodków naukowych w kraju, co niewątpli-
wie dowodzi jej aktualności i doniosłości. 

konferencję otworzył Prezes zarządu PtPw prof. nadzw. dr hab. 
tadeusz j. zieliński (chat), który powitał przybyłych i wprowadził 
w tematykę spotkania. obrady sesji i. zatytułowanej: Pielgrzymowanie 
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jako forma wykonywania kultu religijnego poprowadził ks. prof. dr hab. 
artur mezglewski (uo). rozpoczęło ją wystąpienie prof. t.j. zielińskiego 
pt. Kult publiczny typowy dla turystyki religijnej jako zagadnienie prawne. 
kolejne przedłożenie ks. prof. nadzw. dr. hab. mieczysława różańskiego 
(uwm) dotyczyło prawnych aspektów organizacji pielgrzymki parafial-
nej. następnie problematykę pielgrzymki jako kategorii wyznaniowej 
i turystycznej przeanalizowała dr anna tunia (kul), zaś ks. dr Piotr stecz-
kowski (urz) zgłębił zagadnienie pielgrzymki w znaczeniu kanonicznym.

sesji ii. pt. Historyczno-prawne aspekty ruchu pielgrzymkowego 
przewodniczył prof. nadzw. dr hab. andrzej szymański (uo). organi-
zatorzy przewidzieli w niej dwa wystąpienia: ks. dr. Piotra sadowskiego 
(uo), zatytułowane: Peregrinationes w starożytnym Rzymie – wybra-
ne zagadnienia historyczno-prawne oraz ks. prof. nadzw. dr. hab. Piotra 
ryguły (uksw) pt. Status prawny pielgrzyma w regulacjach dotyczących 
osób pielgrzymujących do Santiago de Compostela. Analiza historyczno-
-prawna.

sesja iii. pod przewodnictwem ks. prof. P. ryguły poświęcona została 
miejscom ruchu pielgrzymkowego i analizie ich statusu prawnego. jako 
pierwszy swój referat pt. Sanktuarium – miejsce pielgrzymowania wygłosił 
bp dr krzysztof nitkiewicz (kul). następnie dr Paweł sobczyk (uksw) 
przedstawił Status prawny pielgrzymowania po Ziemi Świętej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem relacji Izrael-Stolica Apostolska i statusu Kustodii. 
na temat peregrynacji do santiago de compostela wypowiedziała się dr 
małgorzata konarzewska (wssP w lublinie), zaś dr marta osuchowska 
(uksw) omówiła status Bazyliki matki Boskiej z guadalupe, koncentru-
jąc się w sposób szczególny na uregulowaniach przepisów prawa meksy-
kańskiego.

ożywioną dyskusję wywołała tematyka pieszych pielgrzymek 
w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym. tym zagadnieniom 
poświęcona została sesja iV. pod przewodnictwem ks. prof. nadzw. dr. hab. 
dariusza walencika (uo). zostały w niej wygłoszone następujące referaty: 
ks. prof. a. mezglewskiego: Pielgrzymka jako „uczestnik” ruchu drogowe-
go, dr. marka Bieleckiego (kul): Obowiązki jednostek organizacyjnych 
związków wyznaniowych w zakresie bezpieczeństwa pieszych pielgrzy-
mek organizowanych na drogach publicznych, ks. mgr. michała czelne-
go (kul): Wykorzystanie dróg publicznych w „turystyce pielgrzymkowej” 
w świetle przepisów prawa polskiego, dr. damiana szeleszczuka (kul): 
Prawnokarne aspekty ruchu pielgrzymkowego. Wybrane zagadnienia.



387sprawozdania

drugi dzień obrad rozpoczął się sesją V. pt. Turystyka pielgrzymkowa 
jako forma działalności regulowanej, którą poprowadził prof. t.j. zieliń-
ski. w jej trakcie dr monika tomaszewska (uo) przeanalizowała zakres 
pojęciowy turystyki, zaś ks. prof. nadzw. dr hab. tomasz rakoczy (kul) 
zajął się w swoim referacie problemem zamieszczania w prasie informacji 
o pielgrzymce. szczególne zainteresowanie słuchaczy wzbudził dr michał 
skwarzyński (kul), który omówił sytuację, gdy pielgrzymka oferowa-
na jest jako nagroda w konkursie. analizę wymagań prawnych stawia-
nych biurom podróży organizującym imprezy lub wyjazdy pielgrzymko-
we przedstawił dr jacek kraś (urz). z kolei dr konrad walczuk (uPh 
w siedlcach) przedstawił regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa 
imprez masowych z perspektywy organizowania turystyki pielgrzym-
kowej. sesję zakończył dr andrzej rąpała (kul), który podjął temat: 
Przeniesienie na inną osobę uprawnień i obowiązków związanych z uczest-
nictwem w pielgrzymce.

ostatnia sesja Vi. zatytułowana: Duszpasterskie aspekty turysty-
ki pielgrzymkowej poprowadzona została przez ks. prof. t. rakoczego. 
w jej trakcie prof. a. szymański wygłosił referat pt. Konstantyn Wielki 
i św. Helena na freskach Jana Kubena w kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Brzegu jako produkt turystyczno-pielgrzymkowy 
Śląska Opolskiego. z kolei Turystyka pielgrzymkowa małżeństw i rodzin 
na terenie północno-wschodniej Polski stała się tematem przedłożenia dr 
justyny krzywkowskiej (uwm) i mgr moniki krzywkowskiej (uwm). 
dr jerzy nikołajew (kul) zaprezentował temat: Wędrowanie młodo-
cianych więźniów szlakiem św. Jakuba według założeń programu „Nowa 
Droga”. Uwagi na tle wykonawstwa kary. jako ostatni głos zabrał mgr 
jakub Fenrych (PPwsz w nowym targu), który zwrócił uwagę na 
pielgrzymki romów jako okazję do uregulowania ich sytuacji prawnej 
w świetle prawa kościoła katolickiego oraz formę realizacji globalnego 
kodeksu etyki w turystyce.

zamykając obrady Prezes PtPw w sposób szczególny podziękował 
dr annie tunia i dr. markowi Bieleckiemu, którzy wzięli na siebie ciężar 
związany z organizacją konferencji. owocem spotkania będzie publikacja 
naukowa, której wydanie przewidziano na 2014 rok. ma ona szansę zapeł-
nić lukę w literaturze przedmiotu, gdyż wielu uczestników konferencji 
zwracało uwagę na brak publikacji monograficznych z tego zakresu.

konferencja poświęcona turystyce pielgrzymkowej – podobnie 
jak i wcześniejsze organizowane przez PtPw – była niezwykle bogata 
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treściowo i pozwoliła spojrzeć na przedmiotowe zagadnienie z różnych 
perspektyw. na podkreślenie zasługuje interdyscyplinarność prowa-
dzonych dyskusji naukowych, w których głos zabierali cywiliści, karni-
ści, wyznaniowcy, administratywiści, pojawiło się socjologiczne ujęcie 
tematu, a nawet spojrzenie na problematykę pielgrzymek z perspektywy 
historii sztuki. ożywiona dyskusja towarzysząca obradom po raz kolej-
ny pokazała, że spotkania naukowe organizowane przez PtPw są ważne, 
cenne i choć poświęcone niekiedy wąskim tematom, pozwalają na podję-
cie zagadnienia z różnych perspektyw. 

dr Marta Ordon
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Sprzeciw	sumienia	w	praktyce	
medycznej	–	aspekty	etyczne	i	prawne, Lublin, 28 listopada 2013 r.

w dniu 28 listopada 2013 r. w Collegium Iuridicum katolickiego 
uniwersytetu lubelskiego jana Pawła ii odbyła się ogólnopolska konferen-
cja naukowa pt. Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etycz-
ne i prawne. konferencję zorganizowali: katedra Prawa wyznaniowego 
wydziału Prawa, Prawa kanonicznego i administracji kul oraz zakład 
etyki i Filozofii człowieka katedry nauk humanistycznych uniwersyte-
tu medycznego w lublinie przy współpracy z katolickim stowarzysze-
niem „civitas christiana” oddział w lublinie i krajową izbą diagnostów 
laboratoryjnych. honorowy patronat nad konferencją objął prof. dr hab. 
n. med. andrzej drop, rektor um w lublinie oraz ks. prof. dr hab. antoni 
dębiński, rektor kul.

otwarcia obrad dokonał dziekan wPPkia kul, ks. dr hab. Piotr 
stanisz, prof. kul, który zwrócił uwagę na aktualność podejmowanego 
tematu i dyskusje, jakie wokół niego są prowadzone, zwłaszcza w kontek-
ście takich dokumentów jak rezolucja nr 1763 zgromadzenia Parlamentar-
nego rady europy w sprawie prawa do klauzuli sumienia w ramach legal-
nej opieki medycznej z 2010 r. czy wydane w dniu 12 listopada 2013 r. 
stanowisko komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej akademii nauk. 


