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NORMATYWIZACJA – URZECZYWISTNIANIE,  
Chełm, 18-20 września 2019 r.

W dniach 18-20 września 2019 r. w Chełmie odbyła się ogólnopol-
ska konferencja naukowa pt. Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo. 
Konceptualizacja – normatywizacja – urzeczywistnianie. Jej organizato-
rami były: Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Chełmie, Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz 
Chełmskie Towarzystwo Naukowe. 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonały następujące osoby: 
w imieniu prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie 
– dr Iwona Lasek-Surowiec oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa 
Wyznaniowego – dr hab. prof. UO Paweł Sobczyk.

Sesji pierwszej przewodniczył ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski. 
W czasie jej trwania referaty wygłosili: dr hab. Marek Bielecki (ASzWoj 
w Warszawie) – Bezpieczeństwo państwa jako przesłanka ograniczenia 
wolności sumienia i religii; dr hab. prof. UO Andrzej Szymański – Urze-
czywistnianie wolności sumienia i religii w odniesieniu do chrześcijan 
w wymiarze uniwersalnym, europejskim i krajowym. Podstawowe wy-
zwania; dr Marcin Olszówka (Uczelnia Łazarskiego) – Sprzeciw sumie-
nia. Konceptualizacja – normatywizacja – urzeczywistnienie; dr Mariusz 
Grabowski (UKSW) – Wolność religijna a ład społeczny i bezpieczeństwo 
państwa.
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Po przerwie kawowej nastąpiła sesja druga, którą poprowadził 
ks. dr hab. prof. UZ Tadeusz Stanisławski. Swoje referaty wygłosili: 
dr Michaela Moravčíková (Uniwersytet w Trnawie) – Ograniczenia ze-
wnętrznych przejawów wolności religii i bezpieczeństwo państwa; dr Ane-
ta M. Abramowicz (KUL) – Wolność religijna w dokumentach Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie; mgr Michał Ożóg (UJ) – Aktu-
alny i postulowany model ochrony wolności sumienia i religii w stanach 
nadzwyczajnych w polskim porządku prawnym na tle ograniczeń innych 
praw i wolności konstytucyjnych ze względu na bezpieczeństwo państwa; 
dr hab. prof. UO Paweł Sobczyk – Reinterpretacja konstytucyjnych klau-
zul limitacyjnych dotyczących wolności słowa jako sposób na ograniczenie 
wolności uzewnętrzniania religii. 

Drugi dzień obrad rozpoczął się od sesji, której przewodniczył dr hab. 
prof. ASzWoj Marek Bielecki. W czasie jej trwania swojej referaty wy-
głosili: dr hab. prof. UZ Tadeusz Stanisławski – System finansowania koś-
ciołów i związków wyznaniowych jako element bezpieczeństwa; dr Konrad 
Walczuk (ASzWoj) – Warunki rejestracji związków wyznaniowych jako 
element zapewnienia bezpieczeństwa państwa; dr Michał Poniatowski 
(UKSW) – Bezpieczeństwo zbiórek publicznych organizowanych przez 
związki wyznaniowe; mgr Łukasz Sygocki (Okręgowa Rada Adwokacka 
w Lublinie) – Bezpieczeństwo finansowe kościołów i innych związków wy-
znaniowych w kontekście uregulowań ustawy o kształtowaniu ustroju rol-
nego; mgr Łukasz Dzida (ORA w Lublinie) – Bezpieczeństwo finansowe 
kościołów i innych związków wyznaniowych w kontekście ustawy o gwa-
rancjach wolności sumienia i wyznania.

Ostatnią sesję poprowadził dr hab. prof. UO Paweł Sobczyk. Swoje 
wystąpienia zaprezentowali: ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski (ASzWoj) 
– Bezpieczeństwo prawne zakonnika w kontekście zagrożeń związanych 
z nadużyciem władzy; mgr Jacek Kołota (UKSW) – Prawo do wolności 
sumienia i wyznania a bezpieczeństwo żołnierza podczas pełnienia służby 
wojskowej; dr hab. prof. UO Jerzy Nikołajew (UO i PWSZ w Chełmie) – 
Wolność sumienia i religii a odbywanie kary pozbawienia wolności przez 
sprawców szczególnie niebezpiecznych, o których mowa w art. 88a i 88b 
Kodeksu karnego wykonawczego; dr Marta Osuchowska (UKSW) – Ogra-
niczenia wolności religijnej w Argentynie ze względu na bezpieczeństwo. 
Wybrane zagadnienia.
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Każdą sesję kończyła ożywiona dyskusja nad podnoszonymi w wystą-
pieniach problemami. W trzecim dniu podsumowania konferencji dokonał 
Paweł Sobczyk. W swoim wystąpieniu podziękował organizatorom za jej 
przygotowanie i przebieg. Z kolei koordynator organizacji całego wyda-
rzenia naukowego – Jerzy Nikołajew, podziękował wszystkim za przy-
bycie, wygłoszenie referatów i za aktywny udział, a następnie zamknął 
obrady konferencji.




