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VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„KODEKS PRAWA KANONICZNEGO
W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW”
Dnia 1 czerwca 2019 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana
Pawła II odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks
Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców” pod patronatem
honorowym Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza
Generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Została zorganizowana przez
Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL; Komisję
Prawniczą Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie; Stowarzyszenie
Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL; Stowarzyszenie Kanonistów Polskich oraz Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego
KUL.
Otwarcia Konferencji dokonali: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
– Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
KUL, przewodniczący SAWP KUL; prof. dr hab. Jan Gliński – Wiceprezes
Oddziału PAN w Lublinie; ks. prof. dr hab. Józef Krukowski – Prezes SKP,
przewodniczący Wydziału Nauk Prawnych TNKUL; ks. dr hab. Marek Saj,
prof. UKSW – Prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; a także ks. dr hab. Leszek
Adamowicz – prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
Po modlitwie ks. M. Sitarz wyraził radość, iż Konferencja „Kodeks
Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców” cieszy się
niesłabnącym zainteresowaniem. Podczas dotychczasowych 7 konferencji
referaty wygłosiło już 274 prelegentów z Polski, Włoch, Słowacji, Czech,
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Litwy, Ukrainy i Wenezueli. Na VIII Konferencję zakwalifikowano 31
prelegentów z 9 ośrodków naukowych: Papieskiego Uniwersytetu
Laterańskiego, Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, MorawskoŚląskiej Akademii Chrześcijańskiej, Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II. Następnie prof. Sitarz powitał wszystkich uczestników
Konferencji: profesorów, starszych i młodszych pracowników naukowych,
prowadzących poszczególne sesje, studentów WPPKiA KUL, a przede
wszystkim samych prelegentów – doktorów i doktorantów. Podziękował
prof. J. Glińskiemu za stałą życzliwość i pomoc w uzyskaniu dofinansowania Konferencji. Podziękował również Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji w składzie: dr Judyta Dworas-Kulik, ks. dr Paweł
Lewandowski, dr Agnieszka Romanko, ks. mgr lic. Radosław Wnuk, mgr
lic. Agnieszka Smoluchowska, mgr lic Emilia Brzęk, mgr Paweł Banduła,
Aleksandra Mróz. Prosząc o przestrzeganie programu, życzył prelegentom
i słuchaczom udanej Konferencji.
Prof. J. Gliński wyraził wdzięczność za zaproszenie na Konferencję.
Podziękował prof. Krukowskiemu i prof. Sitarzowi za czynny udział
w inicjatywach podejmowanych przez lubelski Oddział PAN. Wszystkim
młodym kanonistom życzył dobrych obrad oraz osiągnięć naukowych.
Następnie przemówił ks. prof. J. Krukowski, który wyraził radość
z możliwości uczestnictwa w kolejnej już, VIII Konferencji „Kodeks Prawa
Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”. Na ręce prof. Sitarza
złożył podziękowania za inicjatywę tego przedsięwzięcia naukowego i jego
wytrwałe kontynuowanie.
Ks. prof. M. Saj wyraził zainteresowanie bogatym programem
Konferencji zawierającym odważne i potrzebne tematy, dziękował za
możliwość wystąpienia na Konferencji doktorantów WPK UKSW i gratulował prof. Sitarzowi umiejętności gromadzenia wokół ważnych idei
młodych ludzi, od których zależy przyszłość Kościoła.
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Jako ostatni zabrał głos prof. L. Adamowicz, który wyrażając wdzięczność Organizatorom za zorganizowanie kolejnej Konferencji, życzył
wszystkim uczestnikom owocnych obrad.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego
w badaniach młodych naukowców” składała się z 7 sesji: 1 wspólnej i 6
odbywających się równolegle. Po każdej sesji miała miejsce ożywiona
dyskusja.
Pierwszej sesji przewodniczył o. prof. dr hab. Damián Němec (UP
w Ołomuńcu), prelegentami zaś byli: dr Ryszard Pankiewicz (PWSZ
w Zamościu) – „Ochrona życia w prawie kanonicznym i polskim” oraz mgr
lic. Igor Kilanowski (UKSW) – „Kanoniczne normy o uniwersytetach
i fakultetach kościelnych a reforma szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Szanse i wyzwania”.
Sesji II A przewodniczył ks. prof. Krukowski. Jej prelegentami byli: dr
Monika Menke (UP w Ołomuńcu) – „Pozycja prawna katolickich
wydziałów teologicznych na terytorium Republiki Czeskiej od 1950 r.”; ks.
dr Jiří Koníček (Morawsko-Śląska Akademia Chrześcijańska) – „Problem
ratyfikacji konkordatu między Stolicą Apostolską a Republiką Czeską”; ks.
mgr lic. Jerin Joseph Scaria (PUL) – „Kodeks Kanonów Kościołów
Wschodnich: rozwój i dzisiejsze znaczenie”; ks. dr Krzysztof Białowąs
(PUG) – „Obowiązek dążenia do świętości w adhortacji apostolskiej
papieża Franciszka Gaudete et exsultate” oraz dr Agnieszka Romanko
(KUL) – „Zebranie biskupów regionu kościelnego i zebranie biskupów
prowincji kościelnej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.”
Ks. prof. Saj przewodniczył sesji II B, w czasie której referaty
zaprezentowali: mgr lic. Agnieszka Smoluchowska (KUL) – „Pojęcie
przestępstwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. oraz w Kodeksie
Karnym z 1997 r.”; mgr lic. Kinga Cichawa (KUL) – „Wpływ powrotu do
przestępstwa na stopień winy sprawcy czynu w prawie kanonicznym
i prawie polskim”; ks. mgr lic. Krzysztof Kamiński (KUL) – „Przestępstwa
de sexto popełnione przez szafarza sakramentu pokuty według Kodeksu
Prawa Kanonicznego z 1983 r.”; mgr lic. Daniel Przygoda (UKSW) –
„Odpowiedzialność osób prawnych Kościoła katolickiego za czyny
zabronione przeciwko małoletnim” oraz mgr lic. Daria Cicha (KUL) –
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„Uzależnienie od pornografii a zdolność nupturientów do zawarcia związku
małżeńskiego”.
Sesji II C przewodniczył ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. UKSW.
Referaty przedstawili: ks. mgr lic. Piotr Grzybek (KUL) – „Problem
redukcji zobowiązań mszalnych w Czechach”; ks. mgr lic. Adam
Fabiańczyk (KUL) – „Pozasądowe stwierdzenie nieważności małżeństwa
w prawie kościelnym”; mgr Małgorzata Szemiel (UPJPII) – „Wymogi
prawa a podejście duszpasterskie w przedślubnym badaniu nupturientów”;
mgr lic. Łukasz Sztolf (KUL) – „Kompetencje obrońcy węzła
małżeńskiego w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności
małżeństwa” oraz mgr lic. Malwina Kędracka (KUL) – „Przyjęcie osób
wyznania prawosławnego do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim
w kontekście zawarcia małżeństwa”.
O. prof. dr hab. Wiesław Bar (KUL) przewodniczył sesji III A, w czasie
której referaty wygłosili: ks. mgr lic. Paweł Wróbel (KUL) – „Kanoniczny
wymiar formacji zakonnej według dokumentu «Młode wino, nowe
bukłaki»”; ks. mgr lic. Tomasz Jarząbek (KUL) – „Status prawny
zakonnika wyniesionego do godności biskupiej”; ks. mgr lic. Rafał
Kaniecki (UKSW) – „Obowiązek powstrzymania się od prac według kan.
1247 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.”; mgr lic. Emilia Brzęk
(UMCS) – „Funkcjonowanie Stolicy Apostolskiej w Republice Włoskiej na
podstawie Traktatu Laterańskiego” oraz ks. dr Paweł Lewandowski –
„Podatek na potrzeby diecezji według Kodeksu Prawa Kanonicznego
z 1983 r.”
Sesji III B przewodniczył ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk (KUL).
W jej trakcie referaty przedstawili: mgr lic. Angelo Dąbrowski (UKSW) –
„Materialne prawo małżeńskie Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kościoła katolickiego. Studium komparatystyczne”; mgr lic. Monika Górna (KUL) – „Wpływ dochodzenia
przedprocesowego na przebieg procesu o stwierdzenie nieważności
małżeństwa”; mgr Sabina Karp (KUL) – „Środki dowodowe w procesie
o stwierdzenie nieważności małżeństwa”; mgr lic. Roksana Czuba (KUL) –
„Podmioty zobligowane i uprawnione do wychowania dziecka na
podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.” oraz ks. mgr lic.
Radosław Wnuk (KUL) – „Pojęcie i rodzaje seminarium duchownego”.
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Ks. dr hab. Paweł Kaleta (KUL) przewodniczył sesji III C, której
prelegentami byli: dr Judyta Dworas-Kulik (KUL) – „Koncepcje
i konstrukcje projektów prawa małżeńskiego okresu międzywojennego na
tle uregulowań Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r.”; mgr lic. Dawid
Lipiński (UKSW) – „Przynależność do Ordynariatu Polowego Wojska
Polskiego”; mgr lic. Jakub Bąk (UKSW) – „Głoszenie nauki Kościoła
a wolność słowa” oraz mgr lic. Magdalena Tomaszewska (KUL) –
„Instytucja testamentu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.”
Zamknięcia konferencji dokonali: prof. L Adamowicz oraz prof. M.
Sitarz, który podziękował Bogu i ludziom za VIII Ogólnopolską
Konferencję Naukową. W czasie dotychczasowych 8 konferencji referaty
wygłosiło już 305 doktorantów i doktorów. Znacząca część została
opublikowana lub jest w trakcie procedury recenzji. Profesor zaapelował
także, aby do Organizatorów Konferencji przesyłać artykuły dobrze
dopracowane pod kierunkiem promotora. Zaprosił również na kolejną
Konferencję w 2020 r.
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