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Anna Słowikowska 

 

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 

„KODEKS PRAWA KANONICZNEGO  

W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW” 

LUBLIN, 6 CZERWCA 2015 ROKU 
 

Dnia 6 czerwca 2015 r. w Collegium Iuridicum Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się IV Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach 
młodych naukowców”. Jej organizatorami byli: Katedra Kościelnego 
Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji KUL, Komisja Prawnicza Oddział Pol-
skiej Akademii Nauk w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przy-
jaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, 
Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL. 

Otwarcia konferencji dokonał ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. 
KUL (Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytu-
cyjnego KUL, Wiceprzewodniczący SAWP KUL), który jako pomysło-
dawca i inicjator tego cyklicznego wydarzenia naukowego powitał 
wszystkich współorganizatorów, przewodniczących poszczególnych se-
sji, prelegentów i gości. Profesor podkreślił, że podczas dotychczaso-
wych trzech konferencji 96 prelegentów z Polski, Czech, Słowacji, 
Włoch, Ukrainy i Litwy podzieliło się wynikami swoich badań naukowych.  

W czasie rozpoczęcia konferencji głos zabrali także: prof. dr hab. 
Jan Gliński (Wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie), ks. prof. dr hab. 
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Józef Krukowski (Prezes SKP i Przewodniczący SAWP KUL) i ks. dr 
hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Dziekan WPPKiA). 

Konferencja składała się z dwunastu sesji – jednej wspólnej  
i jedenastu podzielonych na trzy sale. Każdą sesję ubogacała dyskusja. 
W przerwach organizatorzy zapewnili poczęstunek, a po sesji III obiad 
w Mensa Academica. 

Poszczególnym sesjom przewodniczyli: prof. Krukowski, ks. dr 
hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL (Prodziekan WPPKiA), ks. dr hab. 
Andrzej Pastwa, prof. UŚ (Kierownik Katedry Prawa Kanonicznego  
i Ekumenizmu Uniwersytetu Śląskiego), prof. Sitarz, o. prof. dr hab. 
Wiesław Bar (Katedra Historii Prawa Kanonicznego oraz Prawa Kano-
nizacyjnego i Sakramentów Świętych KUL), ks. dr hab. Józef Wroceń-
ski, prof. UKSW (Kierownik Katedry Ustroju Kościoła i Kanonicznych 
Form Życia Konsekrowanego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie), ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. UKSW 
(Katedra Prawa o Posłudze Nauczania UKSW), bp dr hab. Artur Mi-
ziński (Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski), ks. prof. dr 
hab. Stanisław Paździor (Katedra Kościelnego Prawa Procesowego 
KUL), ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL (Kierownik Katedry 
Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego KUL), ks. dr hab. 
Leszek Adamowicz, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicz-
nego KUL) i ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL (Katedra Ko-
ścielnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL). 

W 20-minutowych wystąpieniach referaty przedstawiło 42 prele-
gentów: 1) dr Piotr Zamelski (Politechnika Opolska) – „Świadomość 
prawna w Kościele czy świadomość Kościoła”; 2) dr Katarína Šanga-
lová (Uniwersytet Trnawski) – „Stosowanie zróżnicowanych wartości  
w procesie kanonicznym i cywilnym”; 3) mgr lic. Patrycja Kukulska 
(KUL) – „Obowiązek wizytacji kanonicznej w diecezji”; 4) mgr lic. An-
drzej Kukulski (KUL) – „Prawa biskupa emeryta”; 5) mgr lic. Sebastian 
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Margiewicz (KUL) – „Obowiązek biskupa diecezjalnego wizyty ad limi-

na Apostolorum”; 6) mgr lic. Tomasz Zdyb (UKSW) – „Kompetencje 
kapelanów wojskowych Kościoła katolickiego w Polsce”; 7) mgr lic. 
Agnieszka Romanko (KUL) – „Kompetencje administratora diecezji  
w sytuacji sede vacante dotyczące organów mediacyjnych (kan. 1733  
§ 2)”; 8) ks. mgr lic. Paweł Koleśnikowicz (KUL) – „Realizacja zadań 
obrońcy węzła w procesie kanonicznym o stwierdzenie nieważności 
małżeństwa na przykładzie wybranych spraw prowadzonych w Sądzie 
Biskupim w Rzeszowie”; 9) mgr lic. Natalia Bohacz (UKSW) – „Mał-
żeństwo katolika z wiernym Kościoła Zielonoświątkowego w kano-
nicznym porządku prawnym”; 10) ks. mgr lic. Tomasz Gałuszka (KUL) 
– „Wykluczenie dobra potomstwa na przykładzie orzecznictwa Sądu 
Biskupiego w Rzeszowie”; 11) mgr lic. Marcin Sokół (KUL) – „Dowód 
z oświadczenia oskarżonego w kanonicznym procesie karno-sądowym”; 
12) ks. dr Wojciech Witkowski (KUL) – „Urzędy w sądownictwie ko-
ścielnym w czasie wakatu stolicy biskupiej”; 13) mgr lic. Michał Ani-
szewski (UKSW) – „Wpływ epilepsji na ważność małżeństwa kano-
nicznego”; 14) ks. mgr lic. Stanisław Błaszczuk (KUL) – „Exclusio boni 

prolis na podstawie wybranych wyroków Sądu Biskupiego w Zamościu 
w latach 2010-2012”; 15) mgr lic. Magdalena Tuszyńska (KUL) – „Za-
sada równości stron w procesie o stwierdzenie nieważności małżeń-
stwa”; 16) ks. dr Rafał Dappa (UŚ) – „Duszpasterska troska o przygo-
towanie do małżeństwa (kan. 1063 KPK) w świetle przemówienia 
Benedykta XVI do członków Trybunału Roty Rzymskiej z 22 stycznia 
2011 r.”; 17) mgr lic. Anna Darnowska (UKSW) – „Wymiar kary przy 
zbiegu przestępstw w prawie karnym kanonicznym i kara łączna w pol-
skim prawie karnym”; 18) ks. dr Krzysztof Białowąs (Kongregacja 
Spraw Kanonizacyjnych) – „Doczesne szczątki sługi Bożego w procesie 
kanonizacyjnym”; 19) dr Anna Słowikowska (KUL) – „Funkcje specjal-
nie powierzone proboszczowi”; 20) mgr lic. Angelika Wojtuszkiewicz 
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(UKSW) – „Procesy rogatoryjne w dochodzeniu kanonizacyjnym”;  
21) mgr lic. Małgorzata Koterba (UKSW) – „Przejście z instytutu za-
konnego do instytutu świeckiego”; 22) mgr lic. Małgorzata Wierzchow-
ska (UKSW) – „Udział wiernych świeckich w charyzmacie instytutu ży-
cia konsekrowanego (kan. 303)”; 23) ks. dr Piotr Wierzbicki (Papieski 
Wydział Teologiczny w Warszawie) – „Znaczenie okresu propedeu-
tycznego w formacji seminaryjnej”; 24) mgr Monika Krzywkowska 
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – „Podmioty współ-
odpowiedzialne za przygotowanie do małżeństwa kanonicznego”;  
25) ks. dr Paweł Kaleta (KUL) – „Zadania nadzorcze ordynariusza  
w odniesieniu do dóbr doczesnych (kan. 1276)”; 26) mgr lic. Magdalena 
Staworko (KUL) – „Kolegialność w ujęciu Kodeksu Prawa Kanonicz-
nego z 1983 r. i tradycji cerkwi prawosławnej”; 27) ks. mgr lic. Krzysz-
tof Cipior (KUL) – „Przyjęcie akatolików ochrzczonych do pełnej 
wspólnoty z Kościołem katolickim”; 28) mgr lic. Beata Fober (UKSW) 
– „Uczestnictwo wiernych w uświęcającym zadaniu Kościoła – zakres 
kompetencji w świetle kanonów 834-838 Kodeksu Prawa Kanoniczne-
go”; 29) ks. dr Jacek Jaśkowski – „Zaświadczenie o spowiedzi a obo-
wiązek zachowania sigilli sacramentalis – aspekty prawne i duszpaster-
skie”; 30) ks. mgr lic. Robert Kaszak (KUL) – „Komunia św. na sposób 
Wiatyku”; 31) ks. mgr lic. Damian Kwiatkowski (KUL) – „Obowiązek 
przyjmowania sakramentów przez duchownych”; 32) ks. mgr lic. Paweł 
Lewandowski (KUL) – „Ofiary mszalne w Kodeksie Prawa Kanonicz-
nego z 1983 r. i IV Synodzie Diecezji Tarnowskiej”; 33) mgr lic. Maria 
Uryć (KUL) – „Cenzura książek według Kodeksu Prawa Kanonicznego 
z 1983 r.”; 34) mgr lic. Natalia Smolińska (UKSW) – „Sakramenty po-
kuty, Eucharystii i namaszczenia chorych w opiece paliatywnej”;  
35) ks. mgr lic. Daniel Klimkiewicz (UKSW) – „Władza dyspensowania 
biskupa diecezjalnego i innych ordynariuszy według Kodeksu Prawa 
Kanonicznego z 1983 r.”; 36) dr Justyna Krzywkowska (UWM) – 
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„Ochrona rodziny w działalności sądów kościelnych”; 37) mgr lic. Aga-
ta Tarnacka (UKSW) – „Upoważnienia kapelana migrantów do posługi 
duszpasterskiej (kan. 566)”; 38) mgr lic. Mateusz Wyderka (UKSW) – 
„Osoby prawne Kościoła w Kodeksie Prawa Kanonicznego”;  
39) mgr lic. Agnieszka Zalewska (UKSW) – „Działalność misyjna Ko-
ścioła w wybranych regionach świata według kan. 786”; 40) mgr Maciej 
Delijewski (UŚ) – „Ochrona małoletnich w prawie kanonicznym przed 
wykorzystaniem seksualnym (kan. 1395 § 2)”; 41) mgr lic. Paweł Głu-
chowski (UKSW) – „Kanoniczna odpowiedzialność za dokonanie prze-
stępstwa aborcji (kan. 1398) w kontekście przesłanek dopuszczalności 
przerywania ciąży w prawie polskim”; 42) mgr lic. Urszula Wasilewicz 
(KUL) – „Stowarzyszenia diecezjalne we Francji”. 

Zamknięcia konferencji dokonali Profesorowie: L. Adamowicz 
oraz M. Sitarz. Dyrektor IPK KUL podziękował wszystkim uczestni-
kom za przyjęcie zaproszenia do udziału w tym przedsięwzięciu. Po-
dziękowania skierował także do opiekunów naukowych poszczególnych 
prelegentów, którzy włożyli trud w odpowiednie przygotowanie swoich 
wychowanków i partycypowali w tym dziele przekazując im swoją wiedzę. 

Ks. Sitarz podkreślił, że konferencja jest dziełem wspólnym. 
Główna praca dokonywana jest na seminariach, dlatego podziękowania 
należą się przede wszystkim promotorom, opiekunom naukowym i kie-
rownikom katedr. Zwracając się do prelegentów poinformował, że  
o publikacji artykułu decydować będą opinie niezależnych recenzentów. 
Są one wyrazem życzliwości i próbą przekazania bądź usystematyzowa-
nia wiedzy. Wiedzy tej recenzenci nie zatrzymują dla siebie, ale w recen-
zjach starają się nakierować młodych naukowców na właściwe tory ka-
nonistyki, aby uchwycili metodę jej uprawiania w procesie poszukiwania 
Prawdy i dochodzenia do pełni człowieczeństwa, jaką jest świętość. 

 


