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Ogólnopolska konferencja naukowa  

„Wolność religijna osób i funkcjonariuszy publicznych”  

– Radocza, 18-20 listopada 2022 r. 
___________________ 

PROGRAM KONFERENCJI 
 

18 listopada 2022 r. – piątek 

17.00  Otwarcie konferencji – prof. ucz. dr hab. Marek Bielecki – Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa 

Wyznaniowego  

Wprowadzenie – Wykładnia terminu „funkcjonariusz publiczny” – w teorii i praktyce  

– prof. ucz. dr hab. Anna Tunia – Katedra Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II 

18.00  Kolacja regionalna 

19 listopada 2022 r. – sobota 

Sesja I.  

Przewodniczy: prof. ucz. dr hab. Marek Bielecki (ASzWoj) 

9.00 Pojęcie „osoba publiczna” w prawie kanonicznym – prof. ucz. dr hab. Dariusz Walencik (UO) 

9.15 Wolność religijna osób i funkcjonariuszy publicznych w państwach arabskich  

– prof. ucz. dr hab. Marzena Toumi (ASzWoj) 

9.30  Wolność religijna dziennikarza – prof. ucz. dr hab. Piotr Steczkowski (UR) 

9.45  Wolność religijna notariusza – dr Michał Poniatowski (UKSW) 

10.00  Dyskusja 

10.15 Przerwa 

Sesja II. 

Przewodniczy: prof. ucz. dr hab. Dariusz Walencik (UO) 

10.30 Wyrażanie światopoglądu przez pracowników systemu oświaty w Polsce a konstytucyjny nakaz 

bezstronności władz publicznych – prof . zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (ChAT) 

10.45 Gwarancie wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych przez 

nauczyciela akademickiego w postępowaniu dyscyplinarnym na tle orzecznictwa sądów 

powszechnych – prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (ASzWoj) 

11.00 Wolność religijna nauczyciela jako praktyczny wymiar realizacji zasady dobra wspólnego  

– prof. ucz. dr hab. Marek Bielecki (ASzWoj) 



11.15 Standard ochrony wolności religijnej w prawie karnym jako instrument zwalczania przemocy 

wobec osób publicznych – dr Michał Skwarzyński (KUL) 

11.30  Dyskusja 

11.45 Przerwa – wyjazd do Wadowic/Kalwarii Zebrzydowskiej 

14.00  Obiad w Hotelu Radocza Park 

Sesja III. 

Przewodniczy: prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (ASzWoj) 

15.00 Pytania o wyznanie i religijność w procesie rekrutacji do służb specjalnych – aspekty formalno-

prawne – prof. ucz. dr hab. Konrad Walczuk (ASzWoj) 

15.15  Wolność religijna adwokata – prof. ucz. dr hab. Anna Tunia (KUL) 

15.30  Wolność religijna dziecka – osoby publicznej – dr Katarzyna Pluta (UO) 

15.45 Wolność religijna lekarzy po wyroku TK z dnia 7 października 2015 r. (K 12/14)  

– mgr Aleksandra Drozd (KUL) 

16.00 Przerwa (dyskusja po sesji IV.) 

Sesja IV. 

Przewodniczy: prof. ucz. dr hab. Andrzej Szymański (UO) 

16.15 Uwagi dotyczące realizacji wolności sumienia i religii funkcjonariuszy Służby Więziennej  

– prof. ucz. dr hab. Jerzy Nikołajew (UR) 

16.30 Realizacja praktyk religijnych jako uzasadnionych potrzeb życiowych funkcjonariusza Służby 

Więziennej w świetle wyroku Sądu Rejonowego w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych z dnia 13 marca 2019 r. – mgr Tomasz Abramowicz (KUL) 

16.45 Gwarancje prawne duszpasterstwa w służbach mundurowych w Polsce – dr Aneta Abramowicz 

(KUL) 

17.00 Duszpasterstwo katolickie z perspektywy strategii systemu bezpieczeństwa narodowego  

– ks. kom. dr hab. Sławomir Bylina (KUL) 

17.15 Dyskusja (dla sesji III. i IV.) 

17.30 Przerwa 

Sesja V. 

Przewodniczy: prof. ucz. dr hab. Marzena Toumi (ASzWoj) 

17.45  Polityka religijna Heliogabala i Konstantyna Wielkiego – prof. ucz. dr hab. Piotr Sadowski (UO) 

18.00  Wolność religijna i relacje władzy duchowej i świeckiej w kronice Wincentego Kadłubka  

– dr Artur Lis (KUL) 

18.15  Ks. mjr Wiktor Zabiegło. Czy kapelan 11. Dywizji Piechoty w Żarach był marginalizowany przez 

siebie samego? – prof. ucz. dr hab. Andrzej Szymański (UO) 

18.30  Dyskusja 

19.00  Kolacja bankietowa 

20 listopada 2022 r. – niedziela 

10.30  Szkolenie metodyczno-dydaktyczne pt. „Pozyskiwanie i ewidencjonowanie dokumentacji 

aktowej w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz jej wykorzystanie na potrzeby  

działalności zawodowej” – r. pr. dr Paweł Środa 

11.30  Zamknięcie konferencji – prof. ucz. dr hab. Anna Tunia (KUL) 


