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Rafał Borowy    

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA  

„KODEKS PRAWA KANONICZNEGO  

W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW” 

Dnia 26 września 2020 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 

Pawła II odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks 

Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”. Jego Ekscelencja 

bp dr hab. Artur Grzegorz Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Epi-

skopatu Polski, po raz kolejny objął patronatem honorowym to wydarzenie 

naukowe. 

Organizatorami konferencji byli: Katedra Kościelnego Prawa Publicz-

nego i Konstytucyjnego KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół 

Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Komisja Prawni-

cza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie oraz Stowarzyszenie Kano-

nistów Polskich. W skład Rady Naukowej weszli: o. prof. dr hab. Wiesław 

Bar, ks. dr hab. Paweł Kaleta, ks. prof. dr hab. Józef Krukowski oraz ks. prof. 

dr hab. Mirosław Sitarz. Komitet Organizacyjny tworzyli: ks. mgr lic. Domi-

nik Dryja, ks. dr Paweł Lewandowski, dr Agnieszka Romanko oraz mgr lic. 

Agnieszka Smoluchowska. 

W ramach otwarcia konferencji głos zabrali: ks. prof. M. Sitarz, kierow-

nik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, prze-

wodniczący SAWP KUL oraz prorektor KUL ds. misji i administracji; ks. 

prof. J. Krukowski, prezes SKP, przewodniczący Komisji Prawniczej PAN 

Oddział w Lublinie oraz ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL, dyre-

ktor Instytutu Prawa Kanonicznego KUL.  

Tegoroczna konferencja naukowa – ze względu na panujące obostrzenia 

sanitarne związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju – odbyła się w trybie 
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hybrydowym. Referaty wygłosili doktorzy, doktoranci i studenci z następu-

jących ośrodków naukowych: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego w Warszawie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 

Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu oraz Katolic-

kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Konferencja składała się z czterech sesji. W pierwszej, której przewod-

niczył ks. K. Mikołajczuk, wygłoszonych zostało pięć referatów: Tomasz 

Tokarski (KUL) – „Dobro wspólne w prawie kanonicznym i prawie świec-

kim”; ks. Paweł Lewandowski (UPJPII) – „Ofiary iura stolae według Kode-

ksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. i polskiego ustawodawstwa partykular-

nego”; Sabina Karp (KUL) – „Status ordynariatu polowego w Polsce”; Ry-

szard Pankiewicz (Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Za-

mościu) – „Prawo czy obowiązek nauki religii w szkole katolickiej?”; ks. 

Dominik Dryja (KUL) – „Urząd i władza biskupa diecezjalnego”. 

W sesji II, której przewodniczył ks. prof. J. Krukowski, czynny udział 

wzięło pięciu Prelegentów: Magdalena Tomaszewska (KUL) – „Pobożne fu-

ndacje a fundacje kościelne w ujęciu komparatystycznym”; Marcin Rycek 

(KUL) – „Nowe spojrzenie na funkcję asesora w świetle motu proprio Mitis 

Iudex Dominus Iesus”; Agnieszka Romanko (KUL) – „Zasada niezależności 

i autonomii Kościoła i Państwa w nauczaniu społecznym Kościoła”; ks. 

Krzysztof Kamiński (KUL) – „Władza w Kościele. Ujęcie teologiczno-pra-

wne”; Maciej Kiliszek (UKSW) – „Przenikanie się zadań duszpasterskiej 

i ekonomicznej rady parafialnej w wypełnianiu misji Kościoła”.  

Sesję III prowadził o. prof. W. Bar, a referaty zaprezentowali: Anna So-

bierajska (UKSW) – „Proces adopcji dziecka w perspektywie prawa do wo-

lności religijnej”; Karol Mafa-Karliński (UPJPII) – „Obrona instytucji rodzi-

ny w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.”; Igor Kilanowski (UKSW) – 

„Siostrzany Kościół Anglii XXI wieku w perspektywie kanonistycznej”; 

Małgorzata Szemiel (UPJPII) – „Jak rozmawiać z nupturientami podczas ba-

dania przedślubnego? Techniki komunikacyjne pomocne w sporządzaniu 

protokołu”; Maciej Andrzejewski (UPJPII) – „Wpływ listu apostolskiego 

motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus na zakres obowiązywania zasady ko-

ntradyktoryjności postępowania w sprawach o orzeczenie nieważności mał-

żeństwa”.  
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Ostatniej sesji przewodniczył ks. P. Kaleta. Prelekcje przedłożyli: ks. Ma-

ciej Kołodziejski (UKSW) – „Posoborowe implikacje dotyczące modelu 

wspólnoty eklezjalnej w doktrynie polskich kanonistów”; Radosław Go-

siewski (UKSW) – „Prawne aspekty kultu świętych i błogosławionych”; Ma-

riola Pirek (UKSW) – „Świadek bierzmowania w regulacjach Kościoła ła-

cińskiego”; Wojciech Potocki (KUL) – „Późne powołanie kapłańskie w Ko-

deksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i partykularnym prawie polskim”; 

Rafał Borowy (UKSW) – „Zabezpieczenie społeczne duchownych w prawie 

polskim i kanonicznym prawie partykularnym”; Paweł Banduła (KUL) – 

„Geneza i rodzaje kompetencji Konferencji Episkopatu Polski”. 

Po każdej z sesji organizatorzy przewidzieli czas na zadawanie pytań Pre-

legentom oraz dyskusję nad prezentowanymi zagadnieniami. 

Zamknięcia konferencji dokonał prof. M. Sitarz, który podziękował czło-

nkom Rady Naukowej oraz Komitetu Organizacyjnego za przygotowanie IX 

edycji cyklicznego już wydarzenia naukowego. Słowa podziękowania skie-

rował pod adresem Prelegentów, Przewodniczących sesji, a także pozosta-

łych uczestników. Profesor zaprosił do wzięcia udziału w jubileuszowej kon-

ferencji w przyszłym roku. 
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