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W dniu 15 marca 2018 r. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie odbyło się Ogólnopolskie sympozjum naukowe pt. Prawo 
do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od ta-
jemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych. Organizatorami 
wydarzenia były: ChAT, Polska Rada Ekumeniczna oraz Polskie Towarzy-
stwo Prawa Wyznaniowego. Honorowy patronat nad Sympozjum objęli: 
Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Cyfryzacji, Generalny Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych i Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Impulsem do zorganizowania Sympozjum był zbliżający się moment 
rozpoczęcia obowiązywania (25 maja 2018 r.) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego tak-
że RODO. Zgodnie z art. 91 tego aktu, jeżeli w państwie członkowskim 
w momencie wejścia rozporządzenia w życie kościoły i związki wyzna-
niowe stosują szczegółowe zasady ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych, zasady takie mogą być nadal przez nie stosowa-
ne. Warunkiem jest dostosowanie ich do niniejszego rozporządzenia.
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W zamyśle organizatorów celem sympozjum miało być zaprezentowanie 
obecnych i planowanych rozwiązań prawnych, jak również poglądów i do-
świadczeń różnych związków wyznaniowych w zakresie prawa do prywatno-
ści. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z powszechnie obo-
wiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w związku ze zbliżającym się 
wspomnianym wyżej terminem, sporą część wystąpień i dyskusji zajęła prob-
lematyka dostosowania się przez związki wyznaniowe do przepisów RODO.

W Sympozjum liczny udział wzięli specjaliści prawa wyznaniowego 
i kościelnego (kanonicznego), znawcy prawa administracyjnego, duchowni 
i reprezentanci związków wyznaniowych, przedstawiciele administracji pub-
licznej, radcowie prawni oraz religioznawcy. W trakcie obrad wygłoszonych 
zostało blisko 30 referatów. Dotyczyły one aspektów historycznych, a także 
aktualnych zagadnień przetwarzania danych osobowych przez związki wy-
znaniowe, m.in. tajemnicy spowiedzi i rozmów duszpasterskich. Wiele uwagi 
w swoich wystąpieniach referenci poświęcili kolizji wolności sumienia i wy-
znania oraz prawa do prywatności – tak w Polsce, jak i z perspektywy unijnej 
i międzynarodowej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że obrady Sympozjum 
stały się okazją do zaprezentowania po raz pierwszy norm prawnych i stanów 
faktycznych przez przedstawicieli wielu mniejszościowych związków wy-
znaniowych w Polsce, w szczególności z Kościołów członkowskich Polskiej 
Rady Ekumenicznej, które podjęły wspólne prace nad przygotowaniem się 
do zmian prawa unijnego. Istotny głos w debacie zabrali także przedstawicie-
le Kościoła Katolickiego, w szczególności członkowie zespołu powołanego 
przy Sekretariacie Episkopatu Polski, który pracuje nad dostosowaniem we-
wnątrzkościelnych regulacji do wymienionych unijnych przepisów. Niezwy-
kle cenne dla uczestników było ponadto przedstawienie rozwiązań istnieją-
cych od lat w Kościołach europejskich, m.in. w Kościołach ewangelickich 
w Niemczech. W trakcie Sympozjum istniała także możliwość zgłoszenia 
wniosków de lege ferenda dotyczących ochrony tajemnicy spowiedzi (lub 
tajemnicy duszpasterskiej) oraz konkretyzacji ochrony danych osobowych 
w kontekście konstytucyjnej zasady autonomii i niezależności związków wy-
znaniowych (Konstytucja RP z 1997 r., art. 25 ust. 3).

Gratulując organizatorom przygotowania i przeprowadzenia tak istot-
nego i aktualnego w swej tematyce wydarzenia naukowego, pozostaje ocze-
kiwać zapowiadanej publikacji wystąpień uczestników Sympozjum, która 
rysuje się niezwykle interesująco.




