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„Prawo do prywatności w Kościołach 
i innych związkach wyznaniowych: 
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do ochrony danych osobowych” 
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Teologiczna w Warszawie, 15 marca 2018 r.

Po trzech zorganizowanych w ostatnich latach w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej sympozjach prawniczych (2008 r.: Bezstronność 
religijna, fi lozofi czna i światopoglądowa władz Rzeczypospolitej Polskiej; 
2010 r.: Obecność religii w publicznym systemie oświaty w aspekcie praw-
nym; 2014 r.: Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce), 
15 marca 2018 r. odbyła się w Uczelni przygotowana w Katedrze Prawa 
Wyznaniowego i Kanonicznego ChAT ogólnopolska konferencja pt. 
Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: 
od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych. Jej współ-
organizatorami była Polska Rada Ekumeniczna oraz Polskie Towarzy-
stwo Prawa Wyznaniowego, zaś honorowy patronat objęli Zwierzchnik 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. bp Jerzy Samiec, Rzecz-
nik Prawo Obywatelskich dr Adam Bodnar, Minister Cyfryzacji oraz Ge-
neralny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa. 
Organizacją sympozjum kierowali prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, 
prorektor ChAT, i dr Michał Hucał.

Impuls dla przygotowania sympozjum stanowiły wyzwania stojące 
przed związkami wyznaniowymi w związku z rozporządzeniem Parla-
mentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

s. 143-147

Kronika



Agnieszka Filak144

w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które wejdzie w życie 
25 maja 2018 r. Zgodnie z art. 91 tego aktu Kościoły i inne związki wy-
znaniowe, które na dzień wejścia w życie wspomnianych przepisów nie 
będą stosowały szczegółowych zasad ochrony osób fi zycznych w związku 
z przetwarzaniem oraz nie wprowadzą specjalnego organu nadzorczego 
w tym zakresie, będą podlegały kognicji publicznego organu nadzoru. 
Sympozjum było największą dotychczas w Polsce konferencją nauko-
wą poświęconą wyłącznie zagadnieniom ochrony danych osobowych 
w związkach wyznaniowych. 

Referaty obejmowały przede wszystkim zagadnienia związane 
z ochroną danych osobowych, ale istotną częścią były m.in. także re-
feraty poświęcone tajemnicy spowiedzi i tajemnicy duszpasterskiej. 
Wystąpiło trzydziestu referentów, reprezentujących środowiska nauko-
we z całej Polski, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu 
Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, Polskiej Akademii Nauk, Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie, a także dyrektor departamentu 
i koordynator reformy ochrony danych w Ministerstwie Cyfryzacji – 
dr Maciej Kawecki. 

W pierwszej sesji, ogólnej, której przewodniczył ks. dr hab. Piotr 
Stanisz, prof. KUL, zaprezentowane zostały cztery referaty. O zakresie 
autonomii związków wyznaniowych w obrocie danymi osobowymi 
mówił ks. prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski z Uniwersytetu Opol-
skiego. Prof. zw. dr hab. Bartosz Rakoczy (UMK) podjął tematykę 
ochrony danych osobowych w działalności kościelnych osób praw-
nych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. Zagadnienie 
tajemnicy i  sekretu spowiedzi w  prawie kanonicznym Kościoła 
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rzymskokatolickiego podjął ks. prof. zw. dr hab. Zbigniew Janczewski 
(UKSW). Dr Michał Hucał (ChAT) zaprezentował założenia reformy 
ochrony danych osobowych w Kościołach mniejszościowych w Polsce, 
a także przedstawił projekt regulacji wewnętrznych w tym zakresie 
oraz wspólnego organu nadzoru.

Druga część konferencji podzielona została na sześć sesji równole-
głych. Pierwsza sesja równoległa, której przewodniczył ks. dr hab. Krzysz-
tof Warchałowski, prof.  UKSW, poświęcona została problematyce 
wdrożenie RODO w prawie wewnętrznym związków wyznaniowych. 
Ks. dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO, omówił projekt dekretu ogól-
nego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fi zycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, 
który oczekuje na recognitio Stolicy Apostolskiej. Niemieckie rozwią-
zania w zakresie ochrony danych osobowych w Kościele Ewangelickim 
w Niemczech (EKD-Datenschutzgesetz 2018) zaprezentował dr Bernard 
Łukańko (Instytut Nauk Prawnych PAN). Projekt regulacji ochrony 
danych osobowych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP przed-
stawiła mgr Agnieszka Filak LL.M. Akt ten zostanie przyjęty przez Radę 
Synodalną dnia 23 kwietnia 2018 r.

Druga sesja równoległa dedykowana została fundamentalnym zagad-
nieniom ochrony danych osobowych. Sesji przewodniczył dr hab. Paweł 
Borecki (UW). Dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO, zaprezentował referat 
pt. Oceny zgodności art. 91 RODO z art. 17 TFUE i art. 25 Konstytucji 
RP – refl eksje przedstawiciela doktryny. O relacjach między prawem 
do prywatności a wolnością religijną w orzecznictwie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka mówił dr hab. Wojciech Brzozowski (UW). 
Dr Michał Poniatowski (UKSW) podjął temat Klauzula kościelna a re-
gulowanie przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe 
w drodze prawa wspólnotowego. Ostatni w tej sesji referat, poświęcony 
ochronie danych osobowych w Kościołach ewangelickich w Niemczech, 
przedstawił mgr Jakub Cupriak (ChAT): Ochrona danych osobowych 
w Kościołach ewangelickich w Niemczech.
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W trzeciej sesji, którą moderował dr hab. Paweł A. Leszczyński, 
prof. Akademii Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., dyskutowano 
szczegółowe zagadnienia prawa do prywatności. Dr hab. Jerzy Nikoła-
jew, prof. UO, podjął się próby odpowiedzi na pytanie czy więzień ma 
prawo do prywatności (także religijnej)? Mgr Łukasz Stanecki (UWM), 
pozostając w tematyce duszpasterstwa więziennego, przedstawił referat 
pt. Tajemnicy spowiedzi a obowiązek lojalności wobec pracodawcy w funk-
cjonowaniu duszpasterstwa więziennego. O nieopartych na kryterium 
członkostwa warunkach dopuszczalności przetwarzania danych osobo-
wych ujawniających przekonania religijne lub światopoglądowe mówił 
dr Marek Strzała (UJ). Ks. mgr Michał Czelny (KULJPII) przedstawił 
zagadnienie prawa do prywatności w ustawodawstwie Kościoła rzym-
skokatolickiego. 

Problematyce tajemnicy spowiedzi i tajemnicy duszpasterskiej, po-
święcona została sesja czwarta, której przewodniczył ks. dr hab. Dariusz 
Walencik, prof. UO. Dr hab. Marek Bielecki, prof. KULJPII zaprezento-
wał referat pt. Ochrona tajemnicy spowiedzi w związku wyznaniowym 
Świadkowie Jehowy w Polsce. O spowiedzi jako przedmiocie ochro-
ny praw człowieka do wolności sumienia i religii spowiednika mówił 
Michał Skwarzyński (KUL JPII). Zagadnienie prawnej ochrony tajem-
nicy duszpasterskiej a informacji o przestępstwie w percepcji wybra-
nych polskich Kościołów mniejszościowych omówił aplikant adwokacki 
mgr Konrad Zamirski (ChAT). Ostatni referat w tej sesji, pt. Tajemnica 
duszpasterska w prawie USA, przedstawił prof. zw. dr hab. Tadeusz J. 
Zieliński (ChAT).

Wątek szczegółowych zagadnień prawa do prywatności był konty-
nuowany w sesji piątej, moderowanej przez dr. hab. Wojciecha Brzo-
zowskiego (UW). Dr Małgorzata Tomkiewicz (UWM) zaprezentowała 
referat pt. Czynności przeszukania w pomieszczeniach kościołów i innych 
związków wyznaniowych. Zatrzymanie rzeczy i dokumentów. Dr Kry-
styna Ziółkowska (UWM) mówiła o ochronie wolności religijnej w pra-
wie pracy. W referacie pt. Realizacja wolności sumienia i wyznania 
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w podmiotach leczniczych a ochrona prawa do prywatności – zagadnienia 
wybrane mgr Michał Ożóg (UJ) skoncentrował się na ochronie danych 
osobowych w duszpasterstwie szpitalnym. Mgr Przemysław Mazurek 
(UWr) podjął temat stosunku Kościoła katolickiego wobec zapytania 
o udzielenie informacji publicznej.

W szóstej i zarazem ostatniej sesji prelegenci skoncentrowali się na 
zagadnieniach z zakresu prawa rodzinnego i funkcjonowania związ-
ków wyznaniowych wobec prawa do prywatności. Ks. dr hab. Tomasz 
Rakoczy, prof. UZ, przedstawił zagadnienie tajemnicy przysposobienia 
dziecka w unormowaniach prawa kanonicznego, natomiast dr Justyna 
Krzywkowska (UWM) mówiła o prawie do prywatności w procesie 
o nieważność małżeństwa. W tematyce kanonicznego prawa małżeń-
skiego pozostał ks. mgr lic. Marek Paszkowski (UWM), który referat 
swój poświęcił problematyce prawa do prywatności na etapie bezpo-
średniego przygotowania małżeństwa kanonicznego. O ochronie danych 
osobowych w Kościele Chrześcijan Baptystów w RP mówił r.pr. Andrzej 
Polaszek (ChAT).

W sympozjum udział wzięło ponad 130 uczestników, w tym w przed-
stawiciele kilkudziesięciu związków wyznaniowych na czele z ks. bp Je-
rzym Samcem (zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 
prezesem PRE), ks. bp. prof. zw. dr hab. Wiktorem Wysoczańskim 
(zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego), ks. bp. Markiem Iz-
debskim (zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego) 
oraz ks. dr. Mateuszem Wicharym (zwierzchnikiem Kościoła Chrze-
ścijan Baptystów, przewodniczącym Aliansu Ewangelicznego w RP). 
Zgromadzonych w imieniu organizatorów powitał J.M. Rektor ChAT 
ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski. 
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