
RADA ds. MIGRACJI, TURYSTYKI I PIELGRZYMEK 
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

 

 

Kontakt: ul. Norwida 8, 75-656 Koszalin; tel. +48 94 343 87 10; e-mail: pielgrzymki@episkopat.pl 

          Koszalin, 5.06.2020 r. 

    

 

 

Eminencjo/Ekscelencjo, 

Najdostojniejszy Księże Kardynale/Arcybiskupie/Biskupie, 

 

po konsultacjach z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Głównym 

Inspektorem Sanitarnym przesyłam ostateczne „Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego”, 

jakie zobowiązani są przestrzegać organizatorzy pielgrzymek w okresie epidemii COVID-19 w 

Polsce w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego. 

Chciałbym zwrócić uwagę, że w „Wytycznych” nie podano ograniczenia liczby pielgrzymów, 

gdyż aktualne jest w tej kwestii Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 29 maja 2020 r. (Dz. U. z 

2020 poz. 964) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii i „Wyjaśnienie” bpa Artura Mizińskiego Sekretarza Generalnego 

KEP w piśmie z dn. 3 czerwca br. (SEP – 9.1.2-19) o zniesieniu limitu osób uczestniczących w 

zgromadzeniach organizowanych w ramach działalności związków wyznaniowych w kościołach 

i poza kościołami, przy obowiązku zachowania dystansu między osobami i zakrywania ust i nosa 

(maseczki). Zalecam jednak daleko idącą roztropność i ostrożność w podejmowaniu decyzji o 

zwiększeniu liczby pielgrzymów. Należy liczyć się z tym, że w każdej chwili, zależnie od 

sytuacji epidemiologicznej, przepisy sanitarne mogą zostać zmienione, włącznie z odwołaniem 

pielgrzymki. Ostateczną decyzję o kształcie pielgrzymki diecezjalnej/zakonnej podejmuje 

ordynariusz (biskup diecezji/prowincjał). 

 

Organizatorzy pielgrzymek powinni przeszkolić pielgrzymów w zakresie znajomości 

„Wytycznych GIS”, odebrać od nich deklaracje potwierdzające znajomość zasad i przepisów 

bezpieczeństwa i zobowiązanie ich stosowania. Ponadto dyrektorzy pielgrzymek powinni też 

zadbać o odebranie od każdego pielgrzyma stosownej deklaracji o odpowiedzialności osobistej i 

wynikających z nich skutków spowodowanych zakażeniem. 

 

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie poniższych „Wytycznych GIS” 

oraz treści „Wyjaśnienia” zawartego w piśmie bpa Artura Mizińskiego z dn. 3 czerwca br. (SEP – 

9.1.2-19) ws. limitów i odległości (maseczek) do wszystkich organizatorów pielgrzymek 

organizowanych przez podmioty kościelne na terenie archidiecezji/diecezji Księdza 

Kardynała/Arcybiskupa/Biskupa. 

Pragnę przypomnieć, że koordynatorem pieszych pielgrzymek w Polsce jest ks. prał. Marian 

Janus w Kielcach (e-mail: mjanus@kielce.opoka.org.pl, tel. kom.: +48 665 10 75 70), z którym 

organizatorzy pielgrzymek powinni być w stałym kontakcie, zwłaszcza w tak trudnym okresie, 

jak epidemia. 

 

Z wyrazami uszanowania i jedności in Christo 

 

                                                                              
        bp Krzysztof Zadarko 

             Przewodniczący Rady KEP 

       ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek 
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