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IV KONFERENCJA NAUKOWA 

„RACJONALIZACJA PROCESÓW ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA 
UCZESTNIKÓW ZGROMADZEŃ RELIGIJNYCH" 

PATRONAT 
abp dr Józef KUPNY 

Metropolita Wrocławski 
gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK 

Komendant Główny Policji 
 

ORGANIZATOR: 
Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii  

Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu  

 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie  

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 
Pontificia Università Antonianum w Rzymie (Wydział Prawa Kanonicznego) 

Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino w Rzymie (Wydział Nauk Społecznych) 
 

Komitet Naukowo-Programowy 
Przewodniczący: 

prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI 

Zastępcy Przewodniczącego:                                                                                                                            
ks. dr hab. Grzegorz SOKOŁOWSKI prof. PWT 

ks. mgr Artur SZELA 
 

Członkowie: 
prof. dr hab. Krzysztof ROKICIŃSKI 

kontradm. prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT dr h. c. 
nadbryg. dr hab. inż. Paweł KĘPKA prof. SGSP 

dr hab. Robert GAŁĄZKOWSKI prof. WUM                                                                                                                                           
dr hab. inż. Jarosław PROŃKO prof. UJK 

dr hab. Robert SOCHA prof. AWSB 
gen. bryg. dr hab. Tadeusz SZCZUREK prof. WAT 

insp. dr Marek FAŁDOWSKI 
bryg. dr inż. Anna PRĘDECKA 

mł. insp. dr Aleksander BABIŃSKI 
nadinsp. w st. spocz. dr Dariusz BIEL 

ks. dr Patryk GOŁUBCÓW 
dr Sławomir GÓRSKI 

dr Robert GWARDYŃSKI 
dr inż. Bogusław KOGUT   

insp. dr Rafał KOCHAŃCZYK                                                                                                                                                   
ks. dr Rafał KOWALSKI 
dr Paweł LUBIEWSKI 

mł. insp. dr hab. Zbigniew MIKOŁAJCZYK 
dr Janusz POPIS  

ks. dr Kacper RADZKI 
st. kpt. dr Piotr SOWIZDRANIUK 

dr Jan ZIOBRO 
bryg. dr inż. Jacek ZBOINA  

bryg. dr inż. Tomasz ZWĘGLIŃSKI 
bryg. mgr inż. Radosław RADKOWSKI 
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CEL KONFERENCJI: 
Poszukiwanie naukowo uzasadnionych sposobów doskonalenia procesów  

zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych 
 
 

PROBLEMY KONFERENCJI 
Jak obowiązujące rozwiązania prawne i organizacyjne wpływają na bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń 

religijnych? 
Co decyduje o bezpieczeństwie zgromadzeń religijnych? 

Jak organizuje się współdziałanie w procesie zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzeń religijnych? 
W jaki sposób wykorzystać doświadczenia zagraniczne w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

uroczystości religijnych? 
 

TERMIN 
10.00-15.00 25 lutego 2019 r. 

MIEJSCE 
Sala Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław 

 
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY 

ks. mgr Artur SZELA 
dr Robert GWARDYŃSKI 

dr Jan ZIOBRO 

ADRES ZESPOŁU ORGANIZACYJNEGO 
pl. Katedralny 1, 50-329 Wrocław 

 
WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI KONFERENCJI 

Kościół katolicki od lat organizuje zgromadzenia religijne organizowane poza świątyniami, z racji liczby ich 
uczestników są wyzwaniem dla tych wszystkich, którzy odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa.  

Wszystkie zgromadzenia religijne charakteryzują się spotkaniem dużej grupy osób w celu sprawowania 
kultu religijnego, który ma pogłębić wiarę, poszerzyć wiedzę religijną, wzmocnić poczucia duchowej wspólnoty 
wiernych. Przeważnie sprawowane są one w wyznaczonych do tego miejscach: kościołach, kaplicach, domach 
parafialnych lub klasztorach. Jednakże niektóre święta liturgiczne obchodzone są poza świątyniami, ze względu na 
tradycje, zwyczaje, przepisy liturgiczne lub niemożność pomieszczenia wiernych w kościołach czy sanktuariach.  
Do tej grupy zaliczane są między innymi: procesje, pielgrzymki do miejsc kultu, zgromadzenia przy pomnikach 
świętych czy kapliczkach, a także msze polowe. Przy organizacji tego typu uroczystości należy stosować, 
odpowiednio do sytuacji, szczególne środki ostrożności w celu zapewnienia wszystkim uczestnikom maksimum 
bezpieczeństwa. Organizatorzy tych zgromadzeń korzystają z własnych służb porządkowych, a także z pomocy 
państwowych organów i instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego tj. policji, straży pożarnej, pogotowia 
ratunkowego, które działają w oparciu o własne przepisy, ustawy i zarządzenia, mające na celu zapewnienie 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wiernych.  

Bezpieczeństwo uczestników przedmiotowych zgromadzeń z powodów, głównie wewnętrznych, zostać 
może w każdej chwili ograniczone bądź naruszone. Zatem przeciwdziałanie przez organizatorów tychże 
uroczystości, czynnikom destabilizującym bezpieczeństwo można najogólniej rzecz ujmując, określić -  
jako prowadzenie działalności zmierzającej do przeciwdziałania zagrożeniom bądź minimalizacji skutków  
ich wystąpienia. Podstawowym determinantem takiego podejścia jest między innymi obowiązek doskonalenia 
funkcjonowania istniejącego już od lat systemu bezpieczeństwa zgromadzeń religijnych. System, o którym mowa 
czerpie z historii, tradycji oraz doświadczeń. Oparty jest on jednocześnie odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludzi, 
w głównej mierze poprzez kształt i jakość rozwiązań organizacyjnych, podlegających systematycznemu, 
nieprzerwanemu doskonaleniu. 

Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny podczas uroczystości 
religijnych w realizacji powierzonych zadań czerpią ze swych doświadczeń oraz praktyk podmiotów zagranicznych. 
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PROGRAM KONFERENCJI 
 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZAS 
ODPOWIEDZIALNY 

/PRELEGENT 
UWAGI 

1 2 3 4 5 

1. Rejestracja uczestników konferencji 9.30-10.00 Zespół Organizacyjny  

Rozpoczęcie konferencji 
10.00-10.30 

2. Wystąpienia patronów konferencji 10.00-10.10 Patroni konferencji  

3. Wystąpienie organizatorów 10.10-10.15 Przedstawiciel  

4. Wystąpienia współorganizatorów 10.15-10.25 Przedstawiciele  

5. Wystąpienie przedstawiciela 
Komitetu Programowo-Naukowego 

10.25-10.30 Przedstawiciel  

Sesja pierwsza: Zasadnicze zagadnienia organizacyjne zgromadzeń religijnych 

10.30-12.10 
moderatorzy: 

prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI  
ks. mgr Artur SZELA 

6. Prawno-organizacyjne aspekty 
organizacji zgromadzeń religijnych 

10.30-10.45 ks. mgr Artur SZELA 
mł. insp. dr Anna 

ŚWIERCZEWSKA-GĄSIOROWSKA 

 

7. Sylwetka socjologiczna uczestnika 
uroczystości religijnych 

10.50-11.05 ks. dr hab. Grzegorz 
SOKOŁOWSKI prof. PWT 
ks. dr Patryk GOŁUBCÓW 

 

8. Podstawowe problemy 
bezpieczeństwa i porządku 

publicznego 

11.10-11.25 prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI  

9. Dyskusja 11.25-11.40 moderatorzy  

10. Przerwa 11.40-12.00 organizatorzy  

Sesja druga: Bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny w czasie zgromadzeń religijnych 

12.10-14.20 
moderatorzy: 

prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI  
ks. mgr Artur SZELA 

11. Reguły organizacji działań Policji 12.10-12.25 insp. dr Rafał KOCHAŃCZYK  

12. Doświadczenia Policji garnizonu 
śląskiego w zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego 
podczas uroczystości religijnych 

12.30-12.45 nadinsp. Krzysztof JUSTYŃSKI  
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1 2 3 4 5 

13. Doświadczenia Żandarmerii 
Watykańskiej w zapewnieniu 
bezpieczeństwa uroczystości 

religijnych 

12.50-13.10 Przedstawiciel  
Żandarmerii Watykańskiej 

 

14. Wykorzystanie służb porządkowych  
podczas uroczystości religijnych 

13.15-13.30 dr Robert GWARDYŃSKI  

15. O potrzebie badań bezpieczeństwa 
uroczystości religijnych 

13.30-13.45 ks. dr Kacper RADZKI  

16. Dyskusja 13.45-14.00 moderatorzy  

17. Przerwa 14.00-14.20 organizatorzy  

Zakończenie konferencji 
14.20-15.00 

18. Wystąpienie przedstawicieli 
Komitetu Programowo-Naukowego 

14.20-14.30 prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI  

19. Wystąpienia współorganizatorów 14.30-14.50 Przedstawiciele  

20. Wystąpienie organizatorów  
i zamknięcie konferencji 

14.50-15.00 ks. dr hab. Grzegorz 
SOKOŁOWSKI prof. PWT 

 

 


