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XX. Katedra Prawa Wyznaniowego

JednaÎ z naturalnych konsekwencji toźsamosÂci Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawøa II jest staøe zainteresowanie pracujaÎcych
tu prawnikoÂw sytuacjaÎ prawnaÎ KosÂcioøoÂw (a zwøaszcza KosÂcioøa
katolickiego) oraz gwarancjami wolnosÂci religijnej, jakie oferuje
panÂstwowy porzaÎdek prawny. Badania dotyczaÎce tych zagadnienÂ
rozwijano na Uniwersytecie od poczaÎtku jego istnienia, a od 35 lat
stanowiaÎ one pierwszorzeÎdny przedmiot naukowej refleksji, prowa-
dzonej w ramach Katedry Prawa Wyznaniowego.

1. Nauka i dydaktyka prawa wyznaniowego przed
utworzeniem Katedry

Katedra Prawa Wyznaniowego zostaøa utworzona na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim dopiero w 1972 roku, jednak problematyka
zwiaÎzana ze stosunkami istniejaÎcymi mieÎdzy panÂstwem i KosÂcioøem
juź wczesÂniej byøa przedmiotem zainteresowanÂ naukowych tutejszych
prawnikoÂw (a zwøaszcza kanonistoÂw). Badania odnoszaÎce sieÎ do tych
kwestii prowadzili przede wszystkim profesorowie specjalizujaÎcy sieÎ
w kosÂcielnym prawie publicznym: ks. Jan WisÂlicki1, Leon Halban2, ks.
bp Walenty WoÂjcik3 oraz ks. bp Piotr Hemperek4. WspoÂøczesÂnie w te
tradycje wpisuje sieÎ roÂwnieź kierownik Katedry KosÂcielnego Prawa
Publicznego i Konstytucyjnego, ks. prof. J. Krukowski (ktoÂry kieruje
jednoczesÂnie pracami Katedry Prawa Wyznaniowego i Konkordatowe-
go na Uniwersytecie Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego w Warszawie)5.

Kwestiami zwiaÎzanymi ze stosunkami, jakie zachodzaÎ mieÎdzy
panÂstwem i KosÂcioøem, przed rokiem 1972 zajmowali sieÎ w swoich
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badaniach takźe profesorowie specjalizujaÎcy sieÎ w innych dziedzinach
prawa. Na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøugujaÎ prace ks. bpa Piotra Kaøwy6

oraz Henryka DembinÂskiego7.
Na wiele lat przed utworzeniem Katedry prawo wyznaniowe

stanowiøo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim roÂwnieź przedmiot
zajeÎcÂ dydaktycznych. Juź na poczaÎtku lat 30. XX wieku na Wydziale
Prawa i Nauk Spoøeczno-Ekonomicznych ks. Kaøwa wykøadaø m.in.
administracjeÎ stosunkoÂw wyznaniowych8. W roku akademickim
1936/37 na Wydziale Prawa Kanonicznego prowadziø on ponadto
wykøad Prawo konkordatowe ogoÂlne i polskie9.

WkroÂtce po zakonÂczeniu II wojny sÂwiatowej na Wydziale Prawa
i Nauk Spoøeczno-Ekonomicznych wykøadany byø natomiast przed-
miot Wyznaniowe prawo panÂstwowe. W roku akademickim 1949/50 byø
on przewidziany w programie IV roku studioÂw na wszystkich trzech
kierunkach (cywilistycznym, kryminologicznym i administracyjnym).
ZajeÎcia byøy prowadzone przez L. Winowskiego10 do czasu likwidacji
Wydziaøu Prawa i Nauk Spoøeczno-Ekonomicznych11.

Od roku akademickiego 1956/57 na Wydziale Prawa Kanonicznego
wykøadany byø przedmiot Administracja wyznaniowa. Do roku akade-
mickiego 1963/64 byø on prowadzony przez prof. Wita Klonowieckie-
go, kierownika MieÎdzywydziaøowego Zakøadu Prawa i Ustroju PRL12.
W kolejnych latach zajeÎciami z tego zakresu W.Klonowiecki dzieliø sieÎ
z møodszymi pracownikami naukowymi, ktoÂrzy byli zatrudnieni przy
prowadzonym przez niego Zakøadzie. Ks. Jerzy Grzywacz wykøadaø
administracjeÎ wyznaniowaÎ w roku akademickim 1965/66 i 1967/6813.
Natomiast w kolejnych latach ± aź do utworzenia Katedry Prawa
Wyznaniowego ± wykøad z administracji wyznaniowej oraz prawa
wyznaniowego byø prowadzony przez ks. W. Gorajskiego. CÂwiczenia
prowadziø ks. Henryk RybczynÂski (chociaź od roku akademickiego
1968/69 zostaø on asystentem przy III Katedrze Tekstu Prawa
Kanonicznego)14.

2. Powstanie Katedry

Katedra Prawa Wyznaniowego zostaøa utworzona na Wydziale
Prawa Kanonicznego w 1972 roku w drodze przemianowania MieÎ-
dzywydziaøowego Zakøadu Ustroju i Prawa PRL. O utworzenie tej
katedry wystaÎpiøa Rada Wydziaøu Prawa Kanonicznego, ktoÂrej wnio-
sek zostaø nasteÎpnie zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu15.

Przy nowo utworzonej jednostce zostali zatrudnieni nauczyciele
akademiccy zwiaÎzani w przeszøosÂci z MieÎdzywydziaøowym Zakøadem
Prawa i Ustroju PRL. Przez pierwsze lata pracami tej Katedry kierowaø
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jako kurator ks. Jerzy Grzywacz, ktoÂry peøniø teÎ funkcjeÎ, beÎdaÎc
roÂwnoczesÂnie kierownikiem II Katedry Tekstu Prawa Kanonicznego16.

W pierwszym roku po utworzeniu Katedry ± podobnie jak w latach
poprzednich ± zajeÎcia z prawa wyznaniowego byøy prowadzone
przede wszystkim przez ks. Gorajskiego17 oraz ks. RybczynÂskiego18,
natomiast przez kilka kolejnych lat ± w zwiaÎzku z odejsÂciem pierw-
szego z nich z pracy na Uniwersytecie ± cieÎźar prowadzenia zajeÎcÂ
dydaktycznych spoczywaø przede wszystkim na ks. RybczynÂskim. Na
kursie wyźszym miaø on wykøad i cÂwiczenia z prawa wyznaniowego
(w niektoÂrych latach ± z administracji wyznaniowej), natomiast na
kursie zwyczajnym wykøadaø Prawo panÂstwowe i wyznaniowe oraz
prowadziø cÂwiczenia z prawa wyznaniowego.

W 1972 roku jako starszy wykøadowca przy Katedrze Prawa
Wyznaniowego zostaø ponadto zatrudniony ks. Henryk Misztal, ktoÂry
zwiaÎzaø sieÎ z taÎ jednostkaÎ na kolejne dziesieÎciolecia, w sposoÂb
decydujaÎcy przyczyniajaÎc sieÎ do jej rozwoju19. Przez pierwsze lata
wieÎkszosÂcÂ jego zajeÎcÂ dydaktycznych stanowiøy wykøady roÂźnych
dziedzin prawa polskiego (prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczenÂ
spoøecznych, prawo rodzinne i opiekunÂcze, prawo i posteÎpowanie
administracyjne). W zwiaÎzku ze swojaÎ drugaÎ specjalizacjaÎ prowadziø
roÂwnieź zajeÎcia z procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego20. Po
uzyskaniu habilitacji w 1980 roku, na wniosek ks. Grzywacza,
dotychczasowego kuratora Katedry Prawa Wyznaniowego, ks. Misztal
zostaø wyznaczony na jej kierownika. Senat Akademicki zatwierdziø teÎ
uchwaøeÎ w dniu 16 stycznia 1981 roku21.

W roku akademickim 1981/82 ks. Misztal przejaÎø w peøni wykøady
z prawa wyznaniowego. Od tego czasu przez ponad cÂwiercÂ wieku
prowadziø roÂwnieź seminaria magisterskie i doktoranckie z tego
przedmiotu. Pod jego kierunkiem stopienÂ doktora nauk prawnych
w zakresie prawa kanonicznego baÎdzÂ prawa o specjalizacji prawo
wyznaniowe uzyskaøo w sumie 12 osoÂb. Problematyka napisanych
pod jego opiekaÎ rozpraw doktorskich koncentrowaøa sieÎ przede
wszystkim na zagadnieniu wykorzystywania przepisoÂw wyznanio-
wych okresu Polski Ludowej do celoÂw zwiaÎzanych z prowadzonaÎ
przez wøadze politykaÎ22, sytuacji instytucji kosÂcielnych w panÂstwach
byøego bloku tzw. demokracji ludowej23 oraz aktualnych problemach
polskiego prawa wyznaniowego24. Pod jego opiekaÎ powstaøo roÂwnieź
159 prac magisterskich i licencjackich25.

W 1982 roku ± w zwiaÎzku z zakonÂczeniem pracy dydaktycznej na
Uniwersytecie przez ks. RybczynÂskiego ± przy Katedrze Prawa
Wyznaniowego na stanowisku asystenta staźysty z tytuøem magistra
licencjata prawa kanonicznego zostaøa zatrudniona s. Teresa Bach
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naleźaÎca do Zgromadzenia SioÂstr Misjonarek Apostolstwa Katolickie-
go (ss. pallotynki). W nasteÎpnym roku powoøano jaÎ na stanowisko
asystenta, a w 1986 roku ± starszego asystenta. W 1987 roku uzyskaøa
stopienÂ doktora prawa kanonicznego. Od roku akademickiego
1990/91 do roku 1993/94 pracowaøa na stanowisku adiunkta. WsÂroÂd
powierzonych jej zajeÎcÂ znajdowaøy sieÎ przede wszystkim cÂwiczenia
z prawa wyznaniowego, ktoÂre prowadziøa zaroÂwno dla studiujaÎcych
prawo kanoniczne, jak i dla tych, ktoÂrzy studiowali prawo26. Od 1987
roku na Sekcji Prawa Kanonicznego podjeÎøa roÂwnieź wykøady z prawa
wyznaniowego. W niektoÂrych latach ± w zwiaÎzku z zainteresowaniami
naukowymi i potrzebami wydziaøu ± prowadziøa ponadto wykøad
i cÂwiczenia z prawa pracy27.

Systematyczny wzrost liczby studentoÂw prawa zmuszaø do za-
trudniania przy Katedrze Prawa Wyznaniowego kolejnych asysten-
toÂw. ZajeÎcia z prawa wyznaniowego (wykøady i cÂwiczenia) zaliczane
byøy bowiem do obowiaÎzkowych. W roku akademickim 1992/93 przy
Katedrze zostaø zatrudniony Jacek Kozierowski, ktoÂry pracowaø tu
przez trzy kolejne lata, prowadzaÎc cÂwiczenia z prawa wyznaniowe-
go28. Ze wzgleÎdu na odejsÂcie z Uniwersytetu s. Bach od roku
akademickiego 1994/95, cÂwiczenia z prawa wyznaniowego na Sekcji
Prawa Kanonicznego podjaÎø o. Wiesøaw Bar, pracujaÎcy woÂwczas jako
adiunkt w prowadzonej przez ks. Misztala Katedrze Prawa Kanoni-
zacyjnego29. W roku akademickim 1995/96 cÂwiczenia z prawa wy-
znaniowego podjeÎli kolejni asystenci: Beata Ratajczak (legitymujaÎca sieÎ
magisterium i licencjatem z prawa kanonicznego)30 oraz ks. Artur
Mezglewski (zatrudniony jako magister administracji oraz magister
licencjat prawa kanonicznego)31.

Po uzyskaniu w roku 2000 stopnia doktora nauk prawnych
w zakresie prawa ks. Mezglewski byø w latach 2000-2005 zatrudniony
na stanowisku adiunkta. W 2004 roku odbyø kolokwium habilitacyjne,
a od 1 pazÂdziernika 2005 roku objaÎø kierownictwo II Katedry Prawa
Administracyjnego. Od 2006 roku jest profesorem Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II. ZajeÎcia prowadzone w tej uczelni
przez ks. Mezglewskiego obejmujaÎ wykøady, seminaria magisterskie
i doktoranckie oraz proseminarium z prawa wyznaniowego. Do tej
pory pod jego kierunkiem zostaøa przygotowana jedna rozprawa
doktorska z zakresu prawa wyznaniowego32. Ponadto prowadzi on
wykøad i seminarium magisterskie z prawa wykroczenÂ oraz wykøad
fakultatywny pt. Prawo konkordatowe.

Z dniem 1 pazÂdziernika 1998 roku kolejnym asystentem przy
Katedrze Prawa Wyznaniowego zostaøa Marta Ordon, zatrudniona
jako magister prawa33. Do 2007 roku, kiedy uzyskaøa stopienÂ doktora
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nauk prawnych w zakresie prawa, prowadziøa cÂwiczenia z prawa
wyznaniowego na roÂźnych kierunkach studioÂw (prawo, administracja,
prawo kanoniczne)34.

Od roku akademickiego 1999/2000 praceÎ na stanowisku asystenta
przy Katedrze Prawa Wyznaniowego podjaÎø roÂwnieź ks. Piotr
Stanisz35. W pierwszych latach pracy na KUL prowadziø cÂwiczenia
z prawa wyznaniowego. Po powoøaniu na stanowisko adiunkta
powierzono mu wykøad, a nasteÎpnie takźe proseminarium i semina-
rium z tego przedmiotu. Przez trzy lata (na Sekcji Prawa Kanonicznego
oraz na studiach zaocznych z zakresu prawa) wykøadaø prawo pracy
i ubezpieczenÂ spoøecznych. Od kilku lat prowadzi roÂwnieź wykøad
fakultatywny pt. Ubezpieczenie spoøeczne duchownych36. Po uzyskaniu
habilitacji w 2007 roku ks. Staniszowi, z dniem 1 stycznia 2008 roku,
powierzono sprawowanie funkcji kierownika Katedry Prawa Wyzna-
niowego.

Od roku akademickiego 2007/08 asystentem przy Katedrze Prawa
Wyznaniowego jest roÂwnieź Aneta Abramowicz (nazwisko panienÂ-
skie: Anasiewicz). CÂwiczenia z prawa wyznaniowego jako doktorant
prowadziøa jednak juź przez dwa poprzednie lata37.

CÂwiczenia z tego przedmiotu prowadzili w poprzednich latach
roÂwnieź inni doktoranci prowadzeni przez ks. prof. Misztala. Pierw-
szym z nich byø Marek Bielecki, doktorant w Katedrze Prawa
Wyznaniowego w latach 2001-2005. Po obronie rozprawy doktorskiej
podjaÎø praceÎ na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych
i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. W latach 2004-
-2007 cÂwiczenia z prawa wyznaniowego jako doktorantka prowadziøa
roÂwnieź Anna Tunia. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych
w zakresie prawa podjeÎøa praceÎ na Wydziale Zamiejscowym Nauk
o SpoøeczenÂstwie KUL w Stalowej Woli. Natomiast od roku akade-
mickiego 2007/08 cÂwiczenia z prawa wyznaniowego prowadzi
roÂwnieź Michaø ZawisÂlak, ktoÂry uczestniczy w seminarium naukowym
prowadzonym przez ks. prof. Mezglewskiego.

Aktualnie przy Katedrze Prawa Wyznaniowego zatrudniony jest
jeden profesor zwyczajny (ks. Henryk Misztala), jeden adiunkt ze
stopniem naukowym doktora (ks. Piotr Stanisz), jeden asystent ze
stopniem naukowym doktora (Marta Ordon) oraz jeden asystent
z tytuøem magistra (Aneta Abramowicz). SÂcisøaÎ wspoÂøpraceÎ z KatedraÎ
utrzymuje kilku innych pracownikoÂw zatrudnionych na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, ktoÂrych prace doktorskie zostaøy napisane
pod kierunkiem ks. prof. Misztala (w szczegoÂlnosÂci ks. prof. Artur
Mezglewski ± kierownik II Katedry Prawa Administracyjnego, o.
prof. Wiesøaw Bar ± kierownik Katedry Prawa Kanonizacyjnego,
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ks. dr Tadeusz Stanisøawski ± adiunkt w Katedrze Administracji,
dr Anna Tunia ± asystent w Katedrze Prawa MieÎdzynarodowego na
Wydziale Zamiejscowym Nauk o SpoøeczenÂstwie KUL w Stalowej
Woli, a takźe dr Marek Bielecki ± asystent w Katedrze Prawa
Wyznaniowego na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych
i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim, ktoÂrego praca
doktorska zostaøa przygotowana pod kierunkiem ks. prof. Mezglew-
skiego). ProwadzaÎ oni roÂźne zajeÎcia z zakresu prawa wyznaniowego
oraz czynnie uczestniczaÎ w naukowej aktywnosÂci lubelskiej Katedry
Prawa Wyznaniowego.

PrzynaleźnosÂcÂ organizacyjna omawianej jednostki zmieniaøa sieÎ
wraz ze zmianami struktury Wydziaøu. W roku akademickim 1983/84,
kiedy uruchomiono studia z zakresu prawa sÂwieckiego, Katedra
Prawa Wyznaniowego zostaøa usytuowana w ramach Sekcji Nauk
Prawnych (a nasteÎpnie Sekcji Prawa)38. Od 1999 roku wchodzi
natomiast w skøad Instytutu Prawa Publicznego.

Prawo wyznaniowe jest obecnie przedmiotem obowiaÎzkowym na
wszystkich kierunkach studioÂw prowadzonych na Wydziale, bez
wzgleÎdu na ich tryb. Na studiach stacjonarnych prowadzony jest nie
tylko wykøad, lecz roÂwnieź cÂwiczenia z tego przedmiotu (oba w wy-
miarze 45 godzin). ZajeÎcia te saÎ uwzgleÎdnione w programie III roku
studioÂw prawniczych oraz II roku studioÂw administracyjnych i kano-
nistycznych. Na studiach wieczorowych i zaocznych nie prowadzi sieÎ
cÂwiczenÂ z prawa wyznaniowego. Dla zaocznych studentoÂw prawa
przedmiot ten jest wykøadany w takim samym wymiarze, co na
studiach dziennych (45 godzin). Nieco inaczej jest na studiach
zaocznych z zakresu administracji (30 godzin) i prawa kanonicznego
(40 godzin). Z kolei na administracyjnych studiach wieczorowych
prawo wyznaniowe wykøadane jest aktualnie w wymiarze 60 godzin.

Pozycja prawa wyznaniowego w programie studioÂw oraz wymiar
zajeÎcÂ prowadzonych z tego przedmiotu na Wydziale Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji KUL korzystnie kontrastujaÎ ze standar-
dami przyjmowanymi w Polsce na innych uniwersyteckich wydziaøach
prawa. PrzyjeÎcie takich wøasÂnie rozwiaÎzanÂ traktowane jest jako jedna
z naturalnych konsekwencji szczegoÂlnego charakteru Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II jako kosÂcielnej szkoøy
wyźszej.

3. Badania naukowe

W pierwszych latach po utworzeniu Katedry Prawa Wyznaniowe-
go rozwojowi prowadzonych w niej badanÂ nie sprzyjaø fakt, źe jej
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kurator, ks. prof. Grzywacz, peøniø roÂwnoczesÂnie obowiaÎzki kierowni-
ka II Katedry Tekstu Prawa Kanonicznego, a jego zainteresowania na-
ukowe koncentrowaøy sieÎ na zagadnieniach prawno-kanonicznych39.
SposÂroÂd licznych publikacji tego autora sÂcisÂlejszy zwiaÎzek z prawem
wyznaniowym posiada jedno z jego wczesÂniejszych opracowanÂ , ktoÂre
zostaøo posÂwieÎcone nominacji biskupoÂw w Polsce w okresie I Rzeczy-
pospolitej40.

W okresie kierowania pracami Katedry przez ks. prof. Grzywacza
badania nad stosunkami pomieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem prowadziø
roÂwnieź ks. dr RybczynÂski. Interesowaø sieÎ on zwøaszcza problematykaÎ
zwiaÎzanaÎ z polskim Konkordatem z roku 192541.

Do intensywnego rozwoju badanÂ naukowych prowadzonych
w Katedrze Prawa Wyznaniowego doszøo za kierownictwa ks. prof.
H. Misztala. Przed objeÎciem funkcji kierownika Katedry w 1980 roku
waźnym przedmiotem jego zainteresowanÂ naukowych byøy zagadnie-
nia dotyczaÎce kosÂcielnej cenzury uprzedniej pism i drukoÂw42. W tym
czasie opublikowaø roÂwnieź artykuø dotyczaÎcy duszpasterstwa Polonii
wøoskiej43 oraz opracowaø sylwetkeÎ jednego ze swoich profesoroÂw,
ks. Jana Nowickiego44. W zwiaÎzku z prowadzonymi w tym czasie
zajeÎciami dydaktycznymi przygotowaø roÂwnieź dwie publikacje o cha-
rakterze podreÎcznikowym dotyczaÎce posteÎpowania administracyjnego
oraz prawa cywilnego45.

W poøowie lat 70. w centrum zainteresowanÂ naukowych ks. prof.
Misztala w zwiaÎzku z przygotowywanaÎ przez niego habilitacjaÎ
znalazøy sieÎ zagadnienia zwiaÎzane z prawem kanonizacyjnym,
a w szczegoÂlnosÂci problematyka tzw. spraw historycznych. ZwienÂ-
czeniem podjeÎtych woÂwczas wysiøkoÂw badawczych byøa praca pt.
¹Causae historicaeº w posteÎpowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym46.
RoÂwnieź w poÂzÂniejszych latach problematyka prawno-kanonizacyjna
stanowiøa jeden z podstawowych nurtoÂw badawczych ks. prof. Mi-
sztala. DzieÎki prowadzonym woÂwczas badaniom powstaøa przede
wszystkim monografia pt. Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa mate-
rialnego. Zarys historii. Procedura47. Po dokonaniu niezbeÎdnych mody-
fikacji ukazaøa sieÎ ona roÂwnieź w tøumaczeniu na jeÎzyk czeski48

i wøoski49. DzieÎki ogøoszonym publikacjom ks. prof. Misztal zyskaø
pozycjeÎ niekwestionowanego autorytetu w zakresie kosÂcielnych unor-
mowanÂ dotyczaÎcych warunkoÂw i trybu ogøaszania sÂwieÎtych i bøogo-
søawionych. SzczegoÂøowe omoÂwienie prowadzonej przez niego w tym
zakresie dziaøalnosÂci naukowej znajduje sieÎ w niniejszej publikacji,
w ramach charakterystyki kierowanej przez niego w latach 1984-2004
Katedry Prawa Kanonizacyjnego.
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RoÂwnoczesÂnie z badaniami nad prawem kanonizacyjnym ks. prof.
Misztal prowadziø roÂwnieź analizy dotyczaÎce gwarancji wolnosÂci
sumienia i wyznania oraz statusu KosÂcioøoÂw w prawie polskim.
Waźnym nurtem jego badanÂ staøo sieÎ ustawodawstwo wyznaniowe
z 17 maja 1989 roku. Byø on jednym z pierwszych komentatoroÂw tego
zespoøu przepisoÂw, badajaÎc je roÂwnieź od strony zgodnosÂci z kosÂcielnaÎ
koncepcjaÎ wolnosÂci religijnej50.

W latach 90. ks. prof. Misztal podjaÎø zadanie caøosÂciowego
opracowania prawa wyznaniowego obowiaÎzujaÎcego w naszym kraju
w przeszøosÂci i wspoÂøczesÂnie. RealizujaÎc to zadanie, autor akcentowaø
potrzebeÎ zagwarantowania kaźdemu czøowiekowi wolnosÂci wyboru
i uzewneÎtrzniania religii, zgodnie z obowiaÎzujaÎcymi standardami
mieÎdzynarodowymi. Efektem prowadzonych w tym zakresie badanÂ
byøa publikacja pt. Polskie prawo wyznaniowe. Zagadnienia wsteÎpne. Rys
historyczny, zaplanowana jako pierwszy tom obszerniejszego opraco-
wania51. Opublikowane recenzje tego dzieøa sÂwiadczaÎ o jego wyjaÎtko-
wej wartosÂci i aktualnosÂci52. Po przemianach ustrojowych, jakie
dokonaøy sieÎ w Polsce w 1989 roku, wiele zagadnienÂ wymagaøo
bowiem nowego, bardziej obiektywnego i pogøeÎbionego ujeÎcia. Pierw-
sze miejsce zajmowaøy wsÂroÂd nich stosunki mieÎdzy panÂstwem
a KosÂcioøem w okresie tzw. Polski Ludowej.

KontynuacjaÎ omoÂwionej pracy byøo caøosÂciowe opracowanie wspoÂø-
czesÂnie obowiaÎzujaÎcego w Polsce prawa wyznaniowego, uwzgleÎdnia-
jaÎce zwøaszcza wyznaniowe regulacje Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku
oraz unormowania Konkordatu zawartego przez RzeczpospolitaÎ PolskaÎ
i StoliceÎ ApostolskaÎ w dniu 28 lipca 1993 roku (ratyfikowanego 23
lutego 1998 roku). KsiaÎźka posÂwieÎcona tej problematyce zostaøa
zatytuøowana Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej53. Powstaøa ona
pod redakcjaÎ i przy znaczaÎcym udziale ks. prof. Misztala, uwzgleÎd-
niajaÎc stan prawny na dzienÂ 15 listopada 1998 roku54.

WkroÂtce potem, w oparciu o dwie omoÂwione wyźej publikacje,
zostaøa wydana praca pt. Prawo wyznaniowe55. RoÂwnieź tym razem
praceÎ redakcyjnaÎ wykonaø ks. prof. Misztal, ktoÂry napisaø ponadto
wieÎkszosÂcÂ rozdziaøoÂw. ZespoÂø autoroÂw uczestniczaÎcych w przygoto-
waniu dzieøa zmieniø sieÎ jedynie w nieznacznym stopniu56. Przy
przygotowaniu nowej publikacji nie ograniczono sieÎ jednak do
poøaÎczenia wydanych wczesÂniej tekstoÂw. Z mysÂlaÎ o potrzebach
studentoÂw przyjeÎto nowaÎ struktureÎ opracowania: w sposoÂb bardziej
syntetyczny ujeÎto zagadnienia o charakterze historycznym, zaktuali-
zowano fragmenty omawiajaÎce przepisy obowiaÎzujaÎce wspoÂøczesÂnie
oraz dodano teksty kompletujaÎce caøosÂciowaÎ wiedzeÎ na temat obo-
wiaÎzujaÎcego w Polsce prawa wyznaniowego57. W wydawniczej re-
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cenzji tego opracowania prof. Wojciech èaÎczkowski zwroÂciø uwageÎ, źe
ma ono nie tylko ¹wartosÂciowe cechy prawniczej pracy naukowejº, ale
nadto uwzgleÎdnia aksjologiczny wymiar poruszanych problemoÂw.
Z kolei prof. Mirosøaw Granat podkresÂliø, źe publikacja ¹wychodzi
naprzeciw zapotrzebowaniu, jakie na rynku wydawniczym istnieje na
ksiaÎźki i publikacje, ktoÂre pokazujaÎ problematykeÎ stosunkoÂw wyzna-
niowych szerzej pojeÎtych, zaprezentowanaÎ m. in. na gruncie doktryny
KosÂcioøa oraz katolickich postulatoÂw ustrojowych i prawnych, nie zasÂ
tylko na gruncie ciasnej doktryny pozytywizmu prawniczegoº58. Po
trzech latach omawiane opracowanie doczekaøo sieÎ drugiego wydania.
Dokonano w nim kilku zmian strukturalnych oraz zaktualizowano
tresÂcÂ zgodnie ze stanem prawnym na dzienÂ 1 lipca 2003 roku59.

Po kilku kolejnych latach, ze wzgleÎdu na zmiany zachodzaÎce
w polskim prawie wyznaniowym, ks. prof. Misztal wraz ze wspoÂø-
pracownikami podjaÎø decyzjeÎ o przygotowaniu zupeønie nowego
podreÎcznika akademickiego. Przy jego opracowywaniu kierowano
sieÎ nowymi potrzebami dydaktycznymi. Wynikaøy one przede wszyst-
kim z przystaÎpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
Przy omawianiu poszczegoÂlnych zagadnienÂ naleźaøo wieÎc wziaÎcÂ pod
uwageÎ ewentualnie istniejaÎce przepisy prawa wspoÂlnotowego. Publi-
kacja uwzgleÎdniajaÎca te postulaty stanowi dzieøo trzech autoroÂw:
Artura Mezglewskiego, Henryka Misztala oraz Piotra Stanisza60.

OproÂcz podejmowania prac skierowanych na przygotowanie kolej-
nych podreÎcznikoÂw akademickich ks. prof. Misztal prowadziø badania
majaÎce na celu szczegoÂøowe wyjasÂnienie problemoÂw zauwaźalnych na
gruncie prawa wyznaniowego. Do najwaźniejszych nurtoÂw bada-
wczych naleźaøa problematyka zwiaÎzana z realizacjaÎ wolnosÂci religij-
nej w ramach rodziny. W publikacjach dotyczaÎcych tego zagadnienia
ks. prof. Misztal podkresÂlaø prawo rodzicoÂw do decydowania o kie-
runku wychowania religijnego potomstwa, zwracajaÎc jednoczesÂnie
uwageÎ na wolnosÂcÂ, jaka powinna bycÂ zagwarantowana samym
dzieciom61. W innych opracowaniach kierownik Katedry Prawa
Wyznaniowego KUL omawiaø sytuacjeÎ prawnaÎ i zadania uniwersyte-
toÂw katolickich62, przepisy dotyczaÎce archiwoÂw kosÂcielnych63, prob-
lematykeÎ kosÂcielnych osoÂb prawnych64 oraz wybrane aspekty prawa
wyznaniowe okresu tzw. Polski Ludowej65. W roku 2000 ks. prof.
Misztal powroÂciø do badanÂ dotyczaÎcych kosÂcielnej cenzury uprzedniej,
wydajaÎc monografieÎ posÂwieÎconaÎ tej problematyce66. NasteÎpnie, z per-
spektywy dosÂwiadczonego eklezjastycysty, omoÂwiø pojeÎcie prawa
wyznaniowego67. W ostatnim czasie przedmiotem jego zainteresowanÂ
badawczych jest problematyka zwiaÎzana z historiaÎ spoøecznosÂci
lokalnej, ze szczegoÂlnym uwzgleÎdnieniem roli KosÂcioøa oraz ducho-
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wienÂstwa68. Naukowy dorobek ks. prof. Misztala obejmuje w sumie
330 pozycje, w tym 29 publikacji ksiaÎźkowych. Wyniki swoich badanÂ
wielokrotnie prezentowaø roÂwnieź na konferencjach naukowych w kra-
ju i za granicaÎ69.

Przez caøy okres kierowania KatedraÎ PrawaWyznaniowego ks. prof.
Misztal promowaø roÂwnieź badania prowadzone pod jego kierunkiem
przez wspoÂøpracujaÎcych z nim møodszych pracownikoÂw naukowych.
WykorzystujaÎc stworzone moźliwosÂci, rozwijali oni wøasne zaintere-
sowania naukowe, wnoszaÎc wkøad w wyjasÂnianie problemoÂw zmie-
niajaÎcego sieÎ prawa wyznaniowego.

Przedmiotem badanÂ prowadzonych przez s. TereseÎ Bach byøy
przede wszystkim zagadnienia dotyczaÎce instytucji kosÂcielnych i osoÂb
zakonnych jako stron stosunku pracy. W swoich publikacjach pod-
kresÂlaøa ona specyfikeÎ tych podmiotoÂw jako pracodawcoÂw baÎdzÂ
pracownikoÂw70. W poÂzÂniejszych opracowaniach podjeÎøa roÂwnieź
kwestie zwiaÎzane z ubezpieczeniem spoøecznym duchownych71.

Beata Ratajczak podjeÎøa badania nad moźliwosÂciami realizacji
funkcji duszpasterskich wobec osoÂb znajdujaÎcych sieÎ w szczegoÂlnych
sytuacjach źyciowych, zwiaÎzanych z ograniczeniem moźliwosÂci swo-
bodnego dziaøania. SzczegoÂlny nacisk poøoźyøa na prawa osoÂb
odbywajaÎcych søuźbeÎ wojskowaÎ, przebywajaÎcych w placoÂwkach opie-
ki zdrowotnej oraz zakøadach penitencjarnych72. Osobne opracowanie
posÂwieÎciøa roÂwnieź wyznaniowym unormowaniom Konstytucji
z 17 marca 1921 roku73.

SzczegoÂlnie intensywnaÎ dziaøalnosÂcÂ naukowaÎ prowadzi ks. prof.
Artur Mezglewski. GøoÂwnym nurtem badanÂ prowadzonych przez
niego w okresie zatrudnienia przy Katedrze Prawa Wyznaniowego
(1995-2005) byøo funkcjonowanie szkolnictwa wyznaniowego w Polsce
powojennej do czasu przemian demokratycznych z lat 80. XX wieku.
OpierajaÎc sieÎ na analizie obowiaÎzujaÎcych w tym okresie przepisoÂw
oraz badaniu archiwalioÂw proweniencji panÂstwowej i kosÂcielnej,
przygotowaø obszernaÎ monografieÎ pt. Szkolnictwo wyznaniowe w Polce
w latach 1944-1980. Jako pierwszy caøosÂciowo omoÂwiø w niej prawo
oraz faktyczne dziaøania wøadz Polski Ludowej, zmierzajaÎce do
zminimalizowania znaczenia szkolnictwa prowadzonego przez KosÂ-
cioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe74. RoÂźne szczegoÂøowe aspekty tej
problematyki podjaÎø roÂwnieź w szeregu artykuøoÂw naukowych75.

Na drugi nurt badanÂ prowadzonych przez ks. prof. Mezglewskiego
skøadajaÎ sieÎ zagadnienia dotyczaÎce nauczania religii w szkoøach
publicznych. Jego zasøugaÎ jest przede wszystkim zwroÂcenie uwagi na
szczegoÂlne zasady nawiaÎzywania i rozwiaÎzywania stosunku pracy
nauczycieli religii oraz omoÂwienie trybu usunieÎcia nauczania religii
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z polskich szkoÂø w okresie tzw. Polski Ludowej oraz przywroÂcenie tego
nauczania w roku szkolnym 1990/9176.

Ks. Mezglewski staø sieÎ ponadto jednym z pierwszych komentato-
roÂw przepisoÂw ustanawiajaÎcych wyznaniowaÎ formeÎ zawarcia maøźenÂ-
stwa cywilnego. W swoich publikacjach wielokrotnie zwracaø uwageÎ
na niestarannosÂcÂ ustawodawcy, proponowaø sposoby pokonania
trudnosÂci interpretacyjnych oraz postulowaø potrzebne zmiany obo-
wiaÎzujaÎcego prawa77. ZwienÂczeniem wysiøkoÂw badawczych z tego
zakresu jest monografia pt. Wyznaniowa forma zawarcia maøźenÂstwa
cywilnego, przygotowana wraz z AnnaÎ TuniaÎ78.

Na uwageÎ zasøuguje roÂwnieź wartosÂciowe opracowanie posÂwieÎcone
polskiemu Konkordatowi z 1925 roku. Autor krytycznie ustosunkowaø
sieÎ w nim do argumentoÂw zawartych w uchwale Tymczasowego
RzaÎdu JednosÂci Narodowej z 12 wrzesÂnia 1945 roku, zgodnie z ktoÂraÎ
omawiana umowa mieÎdzynarodowa przestaøa obowiaÎzywacÂ ¹wsku-
tek jednostronnego zerwania go przez StoliceÎ ApostolskaÎ przez akty
prawne zdziaøane w czasie okupacji, a sprzeczne z jego postanowie-
niamiº79.

Ks. Mezglewski uczestniczyø roÂwnieź w przygotowywaniu kolej-
nych podreÎcznikoÂw do prawa wyznaniowego, ktoÂre powstaøy w ka-
tedrze kierowanej przez ks. prof. Misztala80. Spod jego pioÂra wyszøa
w szczegoÂlnosÂci znaczaÎca czeÎsÂcÂ publikacji wydanej w 2006 roku81.

Naukowe zainteresowania dr Marty Ordon koncentrujaÎ sieÎ na
sytuacji prawnej stowarzyszenÂ wyznaniowych ze szczegoÂlnym uwz-
gleÎdnieniem okresu tzw. Polski Ludowej. O wartosÂci prowadzonych
przez niaÎ badanÂ decyduje zwøaszcza oparcie ich na skrupulatnej
kwerendzie przeprowadzonej w licznych archiwach panÂstwowych
i kosÂcielnych. DzieÎki analizie archiwalioÂw Marta Ordon udokumento-
waøa wiele dyskryminacyjnych dziaøanÂ podejmowanych przez wøadze
komunistyczne wobec stowarzyszenÂ opierajaÎcych swaÎ dziaøalnosÂcÂ na
zasadach religijnych. Uzasadniøa roÂwnieź tezeÎ, zgodnie z ktoÂraÎ prze-
pisy o stowarzyszeniach, obowiaÎzujaÎce w latach 1945-1989, byøy
wykorzystywane jako instrument prowadzonej przez wøadze anty-
kosÂcielnej polityki wyznaniowej82.

W badaniach prowadzonych przez ks. Piotra Stanisza moźna
wyodreÎbnicÂ kilka waÎtkoÂw. Przez pierwsze lata pracy naukowej jego
zainteresowania koncentrowaøy sieÎ na problematyce zwiaÎzanej ze
statusem ubezpieczeniowym osoÂb duchownych. W publikacjach z tego
zakresu zwroÂciø on uwageÎ na instrumentalne traktowanie przepisoÂw
ubezpieczeniowych w okresie tzw. Polski Ludowej oraz omoÂwiø
przepisy regulujaÎce sytuacjeÎ prawnaÎ osoÂb duchownych na gruncie
nowego systemu ubezpieczenÂ , obowiaÎzujaÎce od 1 stycznia 1999 roku83.
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Przedmiotem poÂzÂniejszych badanÂ naukowych ks. Stanisza byøy
konsekwencje przystaÎpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Euro-
pejskiej dla polskiego prawa wyznaniowego. W publikacjach z tego
zakresu szczegoÂlny akcent zostaø poøoźony na podziaø kompetencji
pomieÎdzy panÂstwami czøonkowskimi i instytucjami wspoÂlnotowymi
w sprawach dotyczaÎcych statusu religii i kosÂcioøoÂw84 oraz na przepisy
zakazujaÎce dyskryminacji pracownikoÂw ze wzgleÎdu na ich religieÎ lub
sÂwiatopoglaÎd85.

Kilka publikacji tego autora zostaøo posÂwieÎconych roÂźnym aspek-
tom prawa i polityki wyznaniowej okresu tzw. Polski Ludowej86.
W innych scharakteryzowano podstawy stosunku Rzeczypospolitej
Polskiej do kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych87. Ks. Stanisz
systematycznie uczestniczyø ponadto w pracach nad kolejnymi pod-
reÎcznikami, ktoÂre zostaøy opracowane w Katedrze Prawa Wyznanio-
wego88.

Aktualne badania ks. Stanisza koncentrujaÎ sieÎ przede wszystkim na
ukøadowej metodzie regulacji stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem i zwiaÎzka-
mi wyznaniowymi. DaÎźaÎc do wniesienia wkøadu w dyskusjeÎ na temat
moźliwosÂci realizacji art. 25 ust. 5Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z 2 kwietnia 1997 roku autor ten podjaÎø sieÎ analizy praktyki
uksztaøtowanej na gruncie wøoskiego pierwowzoru tego przepisu
(tj. art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Wøoskiej z 22 grudnia 1947 roku).
Najwaźniejszym owocem jego wysiøkoÂw badawczych jest monografia
pt. Porozumienia w sprawie regulacji stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a nie-
katolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi we wøoskim porzaÎdku prawnym89.
W innych publikacjach ks. Stanisz zwroÂciø roÂwnieź uwageÎ na wy-
korzystywanie niekonkordatowych aktoÂw dwustronnych przy regu-
lowaniu roÂźnych aspektoÂw sytuacji prawnej KosÂcioøa katolickiego90.

Do grona badaczy prawa wyznaniowego doøaÎczyøa ostatnio Aneta
Abramowicz. Jej zainteresowania naukowe koncentrujaÎ sieÎ na gwa-
rancjach wolnosÂci religijnej w prawie mieÎdzynarodowym i wspoÂlnoto-
wym91.

4. DziaøalnosÂcÂ organizacyjna

Lubelska Katedra Prawa Wyznaniowego czynnie uczestniczy
w rozwoju nauki polskiego prawa wyznaniowego roÂwnieź dzieÎki
prowadzonej dziaøalnosÂci organizacyjnej. Jej pracownicy zorganizo-
wali szereg konferencji naukowych. Podczas pierwszej z nich: ¹Sto-
warzyszenia w KosÂcieleº (Lublin, 18 pazÂdziernika 1987 roku) podjeÎto
problematykeÎ stowarzyszenÂ kosÂcielnych. Przedmiotem kolejnego
spotkania naukowego uczyniono nowe regulacjewyznaniowe z 17maja

376 PRAWO



1989 roku (¹Reforma prawna w stosunkach PanÂstwo ± KosÂcioÂø z 1989
r.º, Lublin, 12 czerwca 1990 roku).

Kolejne konferencje zostaøy poøaÎczone z trzema pierwszymi zjazda-
mi katedr i wykøadowcoÂw prawa wyznaniowego. Pierwszy z tych
zjazdoÂw zostaø posÂwieÎcony refleksji nad miejscem prawa wyznanio-
wego w polskim systemie prawnym (¹Prawo wyznaniowe w systemie
prawa polskiegoº, Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003 roku).
W obradach uczestniczyli przedstawiciele roÂźnych osÂrodkoÂw akade-
mickich z caøej Polski. WsÂroÂd prelegentoÂw znalezÂli sieÎ roÂwnieź
pracownicy lubelskiej Katedry Prawa Wyznaniowego (ks. Misztal,
ks. Stanisz). Materiaøy konferencyjne zostaøy opublikowane pod
redakcjaÎ Artura Mezglewskiego, gøoÂwnego inicjatora omawianego
cyklu spotkanÂ naukowych92.

Obrady II Zjazdu Katedr i WykøadowcoÂw Prawa Wyznaniowego
skoncentrowano na problematyce zwiaÎzku prawa i polityki wyzna-
niowej charakterystycznego dla okresu tzw. Polski Ludowej (¹Prawo
i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowejº, Kazimierz Dolny, 26-28
pazÂdziernika 2004 roku). RoÂwnieź tym razem pracownicy katedry
kierowanej przez ks. Misztala czynnie uczestniczyli w obradach
(referaty wygøosili m.in. ks. Misztal, ks. Mezglewski oraz ks. Stanisz).
Teksty wystaÎpienÂ oraz zapis przeprowadzonej dyskusji ± podobnie jak
poprzednio ± zostaøy ogøoszone drukiem93.

Podczas trzeciej z omawianego cyklu konferencji naukowych
podjeÎto temat funkcji publicznych, realizowanych przez KosÂcioøy i inne
zwiaÎzki wyznaniowe (¹Funkcje publiczne zwiaÎzkoÂw wyznaniowychº,
Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006 roku). Wyniki prowadzonych przez
siebie badanÂ zaprezentowali woÂwczas m.in. ks. Mezglewski oraz ks.
Stanisz94.

Warto podkresÂlicÂ, źe w kolejnych spotkaniach naukowych uczest-
niczyli przedstawiciele coraz wieÎkszej liczby osÂrodkoÂw akademickich.
SzczegoÂlnym znakiem uznania tej inicjatywy jest jej podjeÎcie przez
Wydziaø Prawa Uniwersytetu w Biaøymstoku, ktoÂry przyjaÎø zadanie
organizatora IV Zjazdu Katedr i WykøadowcoÂw PrawaWyznaniowego
(Biaøystok, 26-28 wrzesÂnia 2007 roku)95.

Z inicjatywy ks. prof. Mezglewskiego i przy wspoÂøpracy pozosta-
øych pracownikoÂw Katedry Prawa Wyznaniowego od 2000 roku
w Lublinie wydawany jest roÂwnieź jedyny w Polsce specjalistyczny
periodyk, ktoÂry stanowi forum naukowej dyskusji nad problemami
zwiaÎzanymi z wolnosÂciaÎ religijnaÎ w jej wymiarze indywidualnym oraz
wspoÂlnotowym (¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº). PoczaÎtkowo
pismo to ukazywaøo sieÎ nieregularnie, a od 2003 roku jest wydawane
jako rocznik. Do tej pory ukazaøo sieÎ 9 tomoÂw96. SzczegoÂlnaÎ satysfakcjeÎ
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inicjatoroÂw tego przedsieÎwzieÎcia stanowi stale powieÎkszajaÎce sieÎ grono
autoroÂw, ktoÂrzy reprezentujaÎ waźne osÂrodki naukowe z Polski i za-
granicy97.

W ramach kontaktoÂw mieÎdzynarodowych Katedra Prawa Wyzna-
niowego od kilku lat wspoÂøpracuje z Katolickim Uniwersytetem Sacro
Cuore w Mediolanie. Owocem tej wspoÂøpracy jest m.in. udziaø ks.
Stanisza w przygotowaniu opracowania dotyczaÎcego sytuacji prawnej
KosÂcioøa katolickiego w panÂstwach Europy SÂrodkowo-Wschodniej98.
Pracownicy Katedry (H. Misztal, A. Mezglewski, P. Stanisz) wspoÂø-
pracujaÎ ponadto z Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie.
W latach 2003-2005 na Wydziale Teologii tego uniwersytetu prowa-
dzili wykøady z prawa wyznaniowego oraz prawa konkordatowego.
W latach 1998-2002 pracownicy Katedry (Misztal, Mezglewski) pro-
wadzili roÂwnieź wykøady z prawa wyznaniowego w ramach studium
zorganizowanego przez KUL w Spiskiej Kapitule (Søowacja) i OøomunÂ-
cu (Republia Czeska).

Summary

The Department of Ecclesiastical Law at John Paul II Catholic
University of Lublin was founded in 1972 on the inference of the
Council of the Faculty of Canon Law after the approval by the
University Senate. It followed the renaming of the Interdepartmental
Faculty of System and Law in the People's Republic of Poland. The
Rev. Prof. Jerzy Grzywacz became the first director of the department.
In 1979 the Rev. Prof. Henryk Misztal succeeded Prof. Grzywacz. At
present, the post of the director is held by the Rev. Prof. Piotr Stanisz.

The system transformation in Poland after 1989 caused some
changes in the faculty and the department organisation. The number of
students increased and new courses were introduced. The staff
expanded by a number of scholars. The first new person employed
in 1995 was Beata Ratajczak. She worked as an assistant lecturer. In the
same year, the Rev. Artur Mezglewski also joined the staff as an
assistant lecturer. He became an associate professor in 2000. At present,
he heads the Second Department of Administrative Law. In October
1998, Marta Ordon was accepted as another assistant lecturer in the
department. In the following year, the Rev. Piotr Stanisz was employed
as an assistant lecturer and the secretary of the Department.

The department offers postgraduate courses. The first postgraduate
student was Marek Bielecki. His programme lasted from 2001 to 2005,
when he was conferred this degree. The second postgraduate student
was Anna Tunia followed by Aneta Abramowicz. She was employed
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as an assistant lecturer from October 2007. The ecclesiastical law is an
obligatory subject in the third year of law and in the second year of
canon law and administration law.

The main subjects of research in the department are: the restrictions
in religious freedom in the People's Republic of Poland; the changes of
denominational law currently in force; the ecclesiastical form of a civil
marriage; the injunction against discrimination in employment because
of religious or personal beliefs; religious freedom in the European
Union law; the agreements and contracts between the state and
religious denominations as the basis of ecclesiastical law; the ministry
of the sick from 1945 to 1980; religious organizations and associations
in Polish law.

The department has organized many professional conferences and
publishes the periodical, Studies in Ecclesiastical Law (Studia z Prawa
Wyznaniowego) on a regular basis. Besides, the department published
the course books: Polskie prawo wyznaniowe (Polish Denominational
Law) and Prawo wyznaniowe III Rzeczpospolitej (Denominational Law of
the Third Republic) in 1996 and 1999 respectively written by the Rev.
Prof. H. Misztal. What is more, in 2000 and 2003 a revised course book,
Prawo wyznaniowe, (Denominational Law) was published followed by
the 2006 edition and the 2008 edition being currently prepared by the
researchers of the department.

Przypisy:

1 Opublikowaø m.in.: Konkordat. Studium prawne, Lublin 1926; Umowy LateranÂskie,
1930; Konkordat mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a RzeczaÎpospolitaÎ niemieckaÎ, 1933; Bases
juridiques de rapports de l'Eglise catholique et de l'etat [w:] Dictionnaire de TheÂologie
Catholique, 1935, t. XII. Zob. Akta osobowe ks. prof. J. WisÂlickiego, AU KUL, sygn. A-50;
M. Sitarz, Jan WisÂlicki (1879-1944) [w:] Profesorowie prawa, s. 309-312; Karolewicz II, s.
233-234.

2 Przedmiotem jego zainteresowanÂ byøy m.in. historyczne aspekty stosunkoÂw
panÂstwowo-kosÂcielnych. Owocem tych wysiøkoÂw badawczych byøy m.in. publikacje:
Wczesne chrzesÂcijanÂstwo w stosunku do panÂstwa na tle ogoÂlnej katolickiej nauki o panÂstwie,
Warszawa 1938; Konflikt papiestwa z cesarstwem jako walka o zdrowie moralne źycia
politycznego, Warszawa 1938. WspoÂøczesnej mu problematyki dotyczyøo natomiast
studium pod tytuøem Pakta lateranÂskie, Warszawa 1931. Zob. F. Lempa, Kierunki badanÂ
na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL w latach 1945-1987 [w:] Katolicki Uniwersytet
Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejoÂw Uczelni, red. G. Karolewicz, M. Zahajkiewicz,
Z. ZielinÂski, Lublin 1992, s. 159.

3 WsÂroÂd jego najwaźniejszych publikacji dotyczaÎcych stosunkoÂw pomieÎdzy panÂ-
stwem i KosÂcioøem naleźy wymienicÂ: Udzielanie pomocy monarszej KosÂcioøowi w Polsce
sÂredniowiecznej, PK 1960, nr 1-2, s. 71-86; Pomoc sÂwiecka dla saÎdownictwa kosÂcielnego
w Polsce sÂredniowiecznej, PK 1960, nr 3-4, s. 33-61; Doktryny sÂredniowieczne o stosunku
dwu wøadz i udzielanie pomocy sÂwieckiej, PK 1967, nr 1-2, 105-142; RozwoÂj powojennych
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konkordatoÂw, PK 1980, nr 1-2, s. 21-31; Konkordat polski z 1925 r. ProÂba oceny [w:] KosÂcioÂø
w II Rzeczypospolitej, red. Z. ZielinÂski, S. Wilk, Lublin 1981; Rola konferencji biskupoÂw
w relacji do panÂstwa, RTK 1982, nr 5, s. 13-29; Autonomia KosÂcioøa w panÂstwie. Sobory oraz
synody plenarne i prowincjalne, ¹KosÂcioÂø i Prawoº 1985, t. 4, s. 51-77. Zob. S. Tymosz,
Walenty WoÂjcik (1914-1990) [w:] Profesorowie prawa, s. 313-325; F. Lempa, Kierunki
badanÂ , s. 159-160.

4 Opublikowaø m.in.: WspoÂøpraca mieÎdzy KosÂcioøem a panÂstwem, ¹KosÂcioÂø i Prawoº
1985, t. 4, s. 79-100.

5 WsÂroÂd licznych opracowanÂ ks. Krukowskiego, w ktoÂrych podjeÎto problematykeÎ
wyznaniowaÎ, szczegoÂlnaÎ wageÎ posiadajaÎ nasteÎpujaÎce opracowania ksiaÎźkowe: Polskie
prawo wyznaniowe, Warszawa 20052; KosÂcioÂø i panÂstwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin
20002; Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999; Konkordaty wspoÂøczesne.
Doktryna. Teksty (1964-1994), Warszawa 1995.

6 Zob. w szczegoÂlnosÂci: KosÂcioÂø i sprawy religijne w nowej Konstytucji Polskiej [w:]
KosÂcioÂø, Lublin 1936; Szkoøa wyznaniowa a mieÎdzywyznaniowa, Lublin 1937; Stosunek do
religii w panÂstwach antycznych, Lublin 1938. Zob. Akta osobowe ks. bpa P.Kaøwy, AU KUL,
sygn. A-281.

7 Opublikowaø m.in.: KosÂcioÂø i PanÂstwo wobec zaøoźenÂ prawa maøźenÂskiego, PoznanÂ 1936;
Poøoźenie KosÂcioøa w III Rzeszy, Lublin 1937. Zob. Akta osobowe H.DembinÂskiego, AU KUL,
sygn. A-10; A. Szarek, Henryk DembinÂski (1900-1949) [w:] Profesorowie prawa, s. 61-70.

8 Wykøadany przedmiot nosiø nazweÎ Administracja stosunkoÂw wyznaniowych i szkol-
nych. Zob. Akta osobowe ks. bpa prof. P. Kaøwy, AU KUL, sygn. A-281; M. Stasiak, Piotr
Kaøwa (1893-1974) [w:] Profesorowie prawa, s. 127.

9 Zob. Skøad osobowy, spis wykøadowcoÂw i instytucji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w roku akad. 1936/1937, Lublin [bdw, s. 26-27.

10 Juź wczesÂniej L. Winowski wydaø skrypt pt. Zasady panÂstwowego prawa
wyznaniowego (Wrocøaw 1948). W opinii sporzaÎdzonej przez ks. prof. Mariana MyrcheÎ
w trakcie procedury poprzedzajaÎcej mianowanie Winowskiego profesorem nadzwy-
czajnym napisano m.in., źe ta obejmujaÎca 334 strony publikacja ¹zawiera wyczerpu-
jaÎce omoÂwienie zasadniczych cech ustrojowych gøoÂwnych wyznanÂ chrzesÂcijanÂskich
uwzgleÎdniajaÎce specyficzne wynikajaÎce staÎd roÂźnice w relacji tych organizacji do
PanÂstwaº. Zob. Akta osobowe L. Winowskiego, AU KUL, sygn. A-314.

11 Zob. spisy zajeÎcÂ prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Spoøeczno-
-Ekonomicznych, teczka: WPiNSE. Organizacja studioÂw. Spisy wykøadowcoÂw. Plany zajeÎcÂ.
Sprawozdania profesorskie 1944-1953, AU KUL.

12 Zob. Akta osobowe W. Klonowieckiego, AU KUL, sygn. A-283. MieÎdzywydziaøowy
Zakøad Ustroju i Prawa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zostaø utworzony na mocy
uchwaøy Senatu KUL z dnia 15 maja 1962 roku. Do zadanÂ zakøadu naleźaøo
prowadzenie badanÂ dotyczaÎcych ustroju i prawa PRL oraz nauczanie roÂźnych dziaøoÂw
tego prawa na poszczegoÂlnych wydziaøach. Zob. KsieÎga Jubileuszowa 50-lecia
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w roczniceÎ 50-lecia istnienia
Uczelni, Lublin 1969.

13 Zob. Akta osobowe ks. J. Grzywacza, AU KUL, sygn. A-683.
14 Zob. teczka: Wydziaø Prawa. Tok StudioÂw. Wykøadowcy. 1955/56-1995/96, AU KUL.
15 F. Lempa, Wydziaø Prawa Kanonicznego i SÂwieckiego [w:] KsieÎga pamiaÎtkowa w 75-lecie

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkøad w kultureÎ polskaÎ w latach 1968-1993, red.
M. Rusecki, Lublin 1994, s. 262; Tenźe, Wydziaø Prawa Kanonicznego KUL (struktura
i kierunki badanÂ naukowych w latach 1945-1987), ¹KosÂcioÂø i Prawoº, 1992, t. 8, s. 220.

16 Ks. Jerzy S. Grzywacz urodziø sieÎ 25 lipca 1923 roku. SÂwieÎcenia kapøanÂskie przyjaÎø
29 kwietnia 1948 roku, po odbyciu formacji w Wyźszym Seminarium Duchownym
w Lublinie. Po dwuletniej pracy w diecezji podjaÎø studia na Wydziale Prawa
Kanonicznego KUL, ktoÂre zwienÂczyø w 1952 roku licencjatem z zakresu prawa
kanonicznego. W 1953 roku uzyskaø stopienÂ doktora. PraceÎ na KUL rozpoczaÎø w 1958
roku. W 1962 roku zostaø powoøany na stanowisko adiunkta MieÎdzywydziaøowego
Zakøadu Ustroju i Prawa PRL. Od roku akademickiego 1966/67 rozpoczaÎø praceÎ na
stanowisku adiunkta I Katedry Tekstu Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa
Kanonicznego. W 1969 roku odbyø kolokwium habilitacyjne. Po zatwierdzeniu na
stanowisku docenta zostaø powoøany na kierownika II Katedry Tekstu Prawa
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Kanonicznego oraz na kuratora Katedry Prawa Wyznaniowego. W 1991 roku
przeszedø na emerytureÎ, pozostajaÎc jednak aktywny jako naukowiec i dydaktyk.
Zmarø w dniu 30 pazÂdziernika 1995 roku. Zob. Akta osobowe ks. Jerzego Grzywacza;
M. Greszata, Jerzy Grzywacz (1923-1995) [w:] Profesorowie prawa, s. 91-96.

17 Zgodnie z decyzjaÎ Rady Wydziaøu z dnia 21 wrzesÂnia 1972 roku zostaø on
zatrudniony przy Katedrze Prawa Wyznaniowego jako starszy wykøadowca. Zob.
teczka: Tworzenie i obsada katedr. Kwalifikacje pracownikoÂw 1947-1994, AU KUL.

18 Ks. Henryk RybczynÂski urodziø sieÎ 19 maja 1925 roku w Gniewkowie. Na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zostaø zatrudniony w 1966 roku jako kapøan
archidiecezji gniezÂnienÂskiej oraz magister i licencjat prawa kanonicznego. Odbyø
roÂwnieź studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skøodowskiej. PoczaÎtkowo
pracowaø w MieÎdzywydziaøowym Zakøadzie Prawa i Ustroju PRL. NasteÎpnie, w roku
akademickiego 1968/69, zostaø asystentem przy III Katedrze Tekstu Prawa Kanonicz-
nego. StopienÂ doktora uzyskaø w 1971 roku. PraceÎ dydaktycznaÎ na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim ks. RybczynÂski zakonÂczyø w roku akademickim 1980/81
jako starszy wykøadowca w Katedrze Prawa Wyznaniowego. Zob. Akta osobowe
ks. H. RybczynÂskiego, AU KUL, sygn. A-916.

19 Ks. Henryk Misztal urodziø sieÎ dnia 10 kwietnia 1936 roku we wsi Skubicha koøo
Lublina. W latach 1954-1960 studiowaø na Wydziale Teologii KUL (kurs A ±
Seminarium Duchowne). Dnia 18 kwietnia 1960 roku przyjaÎø sÂwieÎcenia kapøanÂskie
i przez rok pracowaø jako wikariusz w parafii pod wezwaniem NajsÂwieÎtszej Maryi
Panny w Tomaszowie Lubelskim. W 1961 roku ks. Misztal podjaÎø studia specjalis-
tyczne w zakresie prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL.
Magisterium i licencjat uzyskaø w 1964 roku. Dnia 8 czerwca 1968 roku na Wydziale
Prawa Kanonicznego KUL uzyskaø doktorat z prawa kanonicznego. PraceÎ na KUL
rozpoczaÎø 1 pazÂdziernika 1969 roku. PoczaÎtkowo byø starszym asystentem, a nasteÎpnie
(od 1970 roku) adiunktem w MieÎdzywydziaøowym Zakøadzie Ustroju i Prawa PRL. Po
sÂmierci prof. Wita Klonowieckiego Zakøad zostaø jednak zlikwidowany, a ks. dr
Henryk Misztal (wraz z ks. drem Wojciechem Gorajskim i mgr. Waldemarem
Krawczykiem) zostaø zwolniony z pracy w tej jednostce. WkroÂtce potem zostaø
ponownie zatrudniony jako starszy wykøadowca w nowo utworzonej Katedrze Prawa
Wyznaniowego. Dnia 26 kwietnia 1979 roku odbyø kolokwium habilitacyjne. Od
1 pazÂdziernika 1979 roku pracowaø jako adiunkt. Habilitacja ks. Misztala zostaøa
zatwierdzona przez ministra nauki, szkolnictwa wyźszego i techniki w dniu 24 lipca
1980 roku. Wtedy teź zostaø zaangaźowany jako docent na Wydziale Prawa
Kanonicznego KUL. W 1980 roku, na wniosek ks. prof. dra hab. Jerzego S.Grzywacza,
dotychczasowego kuratora Katedry Prawa Wyznaniowego, zostaø przez Senat
Akademicki powoøany na kierownika tej jednostki. W 1984 roku, gdy w ramach
reformy Wydziaøu utworzono KatedreÎ Prawa Kanonizacyjnego, zostaø ponadto
powoøany na jej kuratora. Od 1 wrzesÂnia 1983 roku do 31 sierpnia 1987 roku byø
prodziekanem Wydziaøu Prawa Kanonicznego KUL. NasteÎpnie ± od 1 wrzesÂnia 1987
roku do 31 sierpnia 1989 roku ± peøniø funkcjeÎ dziekana Wydziaøu, ktoÂry z uwagi na
rozwijajaÎcaÎ sieÎ dynamicznie SekcjeÎ Prawa przyjaÎø wtedy nazweÎ Wydziaøu Prawa
Kanonicznego i SÂwieckiego. UchwaøaÎ Senatu Akademickiego KUL w dniu 22 kwietnia
1986 roku otrzymaø tytuø naukowy profesora nadzwyczajnego i stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Kanonizacyjnego na Wydziale Prawa Kanonicz-
nego. Uchwaøa Senatu Akademickiego KUL zostaøa zatwierdzona przez ministra
nauki i szkolnictwa wyźszego w dniu 5 listopada 1986 roku. W dniu 2maja 1992 roku
zostaø powoøany na stanowisko profesora zwyczajnego. Dwukrotnie (1986 i 1988) byø
stypendystaÎ Katolickiego Uniwersytetu NajsÂwieÎtszego Serca w Mediolanie. Zostaø
uhonorowany wysokimi odznaczeniami panÂstwowymi. W 2000 roku zostaø odzna-
czony Krzyźem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski ¹Polonia Restitutaº,
natomiast w 2006 roku uhonorowano go Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Trzykrotnie otrzymywaø nagrodeÎ rektora KUL (1981 ± za praceÎ habilitacyjnaÎ; 2000 ± za
oryginalne i twoÂrcze osiaÎgnieÎcia naukowe oraz ksztaøcenie kadr naukowych; 2005 ± za
wydanie pracy Le cause di canonizzazione. Storia e procedura, Libreria Editrice Vaticana
2005). W 2007 roku otrzymaø Medal za Zasøugi dla Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawøa II. Ks. Misztal peøniø roÂwnieź odpowiedzialne funkcje
w macierzystej archidiecezji. Peøniø obowiaÎzki notariusza w kurii biskupiej, wykony-
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waø funkcjeÎ seÎdziego w SaÎdzie Biskupim, pracowaø jako archiwariusz, a nasteÎpnie jako
dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego. Sprawowaø roÂwnieź funkcjeÎ
wizytatora archiwoÂw parafialnych diecezji lubelskiej oraz wizytatora biskupiego. Byø
wieloletnim czøonkiem Kolegium KonsultoroÂw, Rady Ekonomicznej, Rady KapøanÂskiej
oraz Archidiecezjalnej Komisji do Spraw Personalnych. Czynnie uczestniczyø
w szeregu procesoÂw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Zostaø obdarzony wysokimi
godnosÂciami kosÂcielnymi. W dniu 18 listopada 1981 roku zostaø mianowany
kanonikiem honorowym Kapituøy Katedralnej Lubelskiej, 11 kwietnia 1992 roku
zostaø kanonikiem gremialnym Kapituøy Metropolitalnej w Lublinie, natomiast w dniu
19 wrzesÂnia 1996 roku obdarzono go godnosÂciaÎ kapelana honorowego Ojca SÂwieÎtego
Jana Pawøa II. Zob. KsiaÎdz prof. dr hab. Henryk Misztal. Z

´
yciorys [w:] Uroczyste posiedzenie

Rady Wydziaøu Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Katolicki Uniwersytet
Lubelski 18 maja 2007 roku, Lublin 2007, s. 38-44; P. Stanisz, Curriculum vitae, [w:] Divina
et humana. KsieÎga Jubileuszowa w 65. roczniceÎ urodzin KsieÎdza Profesora Henryka Misztala,
red. A. DeÎbinÂski, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, s. 15-18.

20 Zob. teczka: Tworzenie i obsada katedr. Kwalifikacje pracownikoÂw 1947-1994, AU KUL.
21 Zob. Akta osobowe ks. H. Misztala, AU KUL, sygn. A-1007.
22 Zob. A. Mezglewski, Gimnazjum Biskupie w Lublinie /1923-1962/. Studium

historyczno-prawne, Lublin 1997; J. Dziobek-RomanÂski, Uznanie zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
w Polsce w latach 1944-1989 elementem dyskryminacyjnej polityki wyznaniowej wøadz
panÂstwowych, Lublin 1999; P. Stanisz, Ubezpieczenia spoøeczne osoÂb duchownych jako wyraz
stosunku panÂstwa do kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Polsce w latach 1945-
-1999, Lublin 2000; T. Stanisøawski, Opodatkowanie instytucji i osoÂb duchownych KosÂcioøa
Katolickiego w Polsce w latach 1945-2001, Lublin 2001; M.Ordon, Prawo o stowarzyszeniach
jako instrument polityki wyznaniowej wobec KosÂcioøa katolickiego w latach 1945-1989, Lublin
2007.

23 F. JurcÏisÏin, Prawo wøasnosÂci majaÎtku KosÂcioøa rzymskokatolickiego w Søowacji (1945-
-2000), Lublin 2001; F. DøugosÏ, Funkcjonowanie Diecezji Spiskiej w warunkach systemu
totalitarnego w latach 1948-1989 (studium historyczno-prawne), Lublin 2002; I.A. Hrdina,
WolnosÂcÂ religijna w prawie Republiki Czeskiej, Lublin 2004; è. Kowalenko, WspoÂlnotowy
wymiar wolnosÂci religijnej w ustawodawstwie Ukrainy, Lublin 2004.

24 T. Bach, Jednostki organizacyjne KosÂcioøa Rzymskokatolickiego jako podmiot zatrudnia-
jaÎcy wedøug obowiaÎzujaÎcego prawa pracy, Lublin 1987; B. Ulijasz, WspoÂødziaøanie panÂstwa
i KosÂcioøa katolickiego w zakresie pomocy spoøecznej, Lublin 2005; A. Tunia, Wyznaniowa
forma zawarcia maøźenÂstwa w prawie polskim, Lublin 2006.

25 Opracowany przez MarteÎ Ordon wykaz prac magisterskich i licencjackich,
napisanych pod kierunkiem ks. prof. Misztala do 2001 roku, zostaø zamieszczony
w KsieÎdze Jubileuszowej, ktoÂraÎ wydano dla uczczenia 65. rocznicy jego urodzin. Zob.
Divina et humana, s. 34-40.

26 Studia z zakresu prawa sÂwieckiego reaktywowano na KUL w roku akademickim
1983/84. W zwiaÎzku z usytuowaniem prawa wyznaniowego w oÂwczesnym programie
studioÂw prawniczych zajeÎcia z prawa wyznaniowego zaczeÎøy bycÂ prowadzone na tym
kierunku od roku akademickiego 1986/87. Zob. teczka: Wydziaø Prawa. Tok studioÂw.
Wykøadowcy 1955/56-1995/96, AU KUL.

27 S. Teresa Bach urodziøa sieÎ 25 maja 1953 roku. Licencjat z prawa kanonicznego
uzyskaøa w dniu 25 czerwca 1981 roku. Z konÂcem roku akademickiego 1993/94 zostaøa
odwoøana przez wøadze zakonne z pracy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ze
wzgleÎdu na potrzeby zgromadzenia oraz stan jej zdrowia. Zob. Akta personalne
s. T. Bach, AU KUL, sygn. A-1965.

28 Zob. Akta osobowe J. Kozierowskiego, AU KUL, sygn. A-2459.
29 Zob. rozdziaø niniejszej pracy dotyczaÎcy Katedry Prawa Kanonizacyjnego.
30 Beata Ratajczak odbyøa studia kanonistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego

KUL w latach 1981-1986, konÂczaÎc je uzyskaniem magisterium i licencjatu z prawa
kanonicznego. Do roku 2005 pracowaøa jako asystent. Natomiast przez kolejne dwa
lata prowadziøa cÂwiczenia z prawa wyznaniowego na podstawie umowy o dzieøo.

31 Ks. Artur Mezglewski urodziø sieÎ 22 marca 1960 roku w JasÂle. W latach 1979-1983
studiowaø na Wydziale Prawa i Administracji Filii UMCS w Rzeszowie, uzyskujaÎc
tytuø magistra administracji. W latach 1983-1988 odbyø formacjeÎ kapøanÂskaÎ wWyźszym
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Seminarium Duchownym w PrzemysÂlu i w 1988 roku przyjaÎø sÂwieÎcenia prezbiteratu.
Po trzech latach pracy w diecezji podjaÎø studia specjalistyczne z zakresu prawa
kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego i SÂwieckiego KUL. ZakonÂczyø je
w 1994 roku, uzyskujaÎc tytuø magistra i licencjata prawa kanonicznego. W 1997 roku
obroniø rozpraweÎ doktorskaÎ pod tytuøem Gimnazjum Biskupie w Lublinie (1923-1962).
Studium historyczno-prawne, ktoÂrej promotorem byø ks. prof. dr hab. Henryk Misztal.
Na tej podstawie uzyskaø stopienÂ doktora nauk prawnych w zakresie prawa. W 2004
roku odbyø kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy Szkolnictwo wyznaniowe
w Polce w latach 1944-1980. Studium historyczno ± prawne (Lublin 2004).

32 M. Bielecki, WolnosÂcÂ religijna dziecka w prawie polskim, Lublin 2005.
33 Marta Ordon urodziøa sieÎ 19 sierpnia 1972 roku w DaÎbrowie Tarnowskiej.

W latach 1991-1997 odbyøa studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego
i SÂwieckiego KUL. W 2007 roku uzyskaøa stopienÂ doktora nauk prawnych w zakresie
prawa na podstawie rozprawy pod tytuøem Prawo o stowarzyszeniach jako instrument
polityki wyznaniowej wobec KosÂcioøa katolickiego w latach 1945-1989, Lublin 2007.

34 Zob. wykazy zajeÎcÂ pracownikoÂw Katedry Prawa Wyznaniowego w latach 1998-
-2007. Materiaøy archiwalne Katedry Prawa Wyznaniowego.

35 Ks. Piotr Stanisz urodziø sieÎ 4grudnia 1966 w Brzozowie. W 1991 roku, po odbyciu
szesÂcioletniej formacji kapøanÂskiej wWyźszym SeminariumDuchownymw PrzemysÂlu,
przyjaÎø sÂwieÎcenia prezbiteratu oraz uzyskaø tytuø magistra teologii. W latach 1994-1997
odbyø na KUL studia z zakresu prawa kanonicznego, ktoÂre zakonÂczyø magisterium
i licencjatem. RoÂwnoczesÂnie studiowaø prawo, uzyskujaÎc w 1999 roku tytuø magistra.
W 2000 roku obroniø rozpraweÎ doktorskaÎ pt. Ubezpieczenie spoøeczne duchownych jako
wyraz stosunku PanÂstwa do kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Polsce w latach
1945-1999. Od 15 lutego 2002 roku do 15 wrzesÂnia 2002 roku byø stypendystaÎ
Katolickiego Uniwersytetu NajsÂwieÎtszego Serca wMediolanie. w dniu 18 grudnia 2007
roku odbyø kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy pt. Porozumienia w sprawie
regulacji stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a niekatolickimi zawiaÎzkami wyznaniowymi we wøoskim
porzaÎdku prawnym (Lublin 2007).

36 Zob. wykazy zajeÎcÂ pracownikoÂw Katedry Prawa Wyznaniowego w latach 1999-
-2007. Materiaøy archiwalne Katedry Prawa Wyznaniowego.

37 Aneta Anasiewicz (Abramowicz) urodziøa sieÎ 10 sierpnia 1981 roku w Beøźycach.
W latach 2000-2005 studiowaøa prawo na wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tytuø magistra uzyskaøa
w 2005 roku.

38 F. Lempa, Wydziaø Prawa Kanonicznego i SÂwieckiego, s. 266.
39 Zainteresowania i osiaÎgnieÎcia naukowe ks. Grzywacza charakteryzuje M. Gresza-

ta, Jerzy Grzywacz (1923-1995) [w:] Profesorowie prawa, s. 94-96.
40 Nominacja biskupoÂw w Polsce przedrozbiorowej, Lublin 1960.
41 Zob. W sprawie konkordatu mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ z 10 II

1925 r. [w:] KosÂcioÂø w II Rzeczypospolitej, red. Z. ZielinÂski, S.Wilk, Lublin 1981, s. 49-52.
42 Zob. Cenzura uprzednia pism i drukoÂw w KosÂciele Zachodnim do soboru trydenckiego,

RTK 1973, z. 5, s. 101-113; Cenzura pism i drukoÂw w sÂwietle obowiaÎzujaÎcego prawa,
¹Summariumº 1973, s. 68-72; KosÂcielni cenzorzy ksiaÎg, RTK 1974, z. 5, s. 81-94; KosÂcielna
cenzura wydawnictw w sÂwietle dekretu ¹De Ecclesiae Pastorum vigilantia circa librosº, RTK
1976, z. 5, s. 85-95; Cenzor [w:] EK, t. III, Lublin 1979 kol. 1; Cenzura kosÂcielna [w:] EK,
t. III, Lublin 1979, kol. 2-4.

43 Duszpasterstwo Polonii Wøoskiej [w:] Studia Polonijne, t. 1, Lublin 1976, s. 185-189.
44 Zob. Profesor KUL ± Ks. Jan Nowicki, ¹Summariumº 1973, s. 279-282; Ks. Jan

Nowicki, ¹Biuletyn Informacyjny KULº 1974, nr 1-2, s. 113-116.
45 Zob. PosteÎpowanie administracyjne [w:] J. Grzywacz, H. Misztal, Wprowadzenie do

kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego, PosteÎpowanie administracyjne, Lublin 1974, s. 63-104;
Prawo cywilne. Skrypt dla studentoÂw, Lublin 1975 (mps BKUL).

46 Lublin 1981.
47 Lublin 2003, ss. 703.
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48 KanonizacÏnõÂ praÂvo podle zaÂkonodaÂrstvi Jana Pavøa II. Instutuce maÂterialnõÂho kanoni-
zacÏnõÂho praÂva. NaÂstin dejin kanonizacÏnõÂ procedury. Postup w dieceÂzi a v Kongregacji. Vzory
põÂisemnostõÂ a pravnõÂ akta, Olomouc 2002.

49 Le cause di canonizzazione. Storia e procedura, Libreria Editrice Vaticana, CittaÁ del
Vaticano 2005.

50 Zob. KosÂcielne pojeÎcie wolnosÂci religijnej a ustawa o gwarancjach sumienia i wyznania
z 1989 r., ¹KosÂcioÂø i Prawoº 1993, t. 11, s. 103-122; Ustawowe gwarancje wolnosÂci religijnej
w Polsce od 1989 roku, ¹ChrzesÂcijanin w SÂwiecieº, 1993, nr 3 (194), s. 56-73; WolnosÂcÂ
religijna w prawie polskim od 1989 r. (cz. I i II), ¹Zamojski Informator Diecezjalnyº 1994,
nr 1, s. 47-54 oraz 1994, nr 2, s. 120-140.

51 Praca zostaøa wydana w Lublinie w 1996 roku.
52 Zob. w szczegoÂlnosÂci: A. Mezglewski, Polskie prawo wyznaniowe, cz. I: Zagadnienia

wsteÎpne. Rys historyczny, Lublin 1996, RNP 7 (1997), s. 250-252 oraz B. GoÂrowska, Ks.
Henryk Misztal: Polskie prawo wyznaniowe. Zagadnienia wsteÎpne. Rys historyczny, tom 1,
Lublin 1996, Wyd. KUL, ss. 374, PiP 1997, z. 1 (pisze ona m.in.: ¹Zagadnienia
uwzgleÎdnione w ksiaÎźce saÎ przedstawione pod kaÎtem teoretycznym i faktograficznym.
W efekcie powstaøa praca o ogromnej wartosÂci poznawczej, powaźnie przyczyniajaÎca
sieÎ do posteÎpu wiedzy o dziejach stosunkoÂw panÂstwo-KosÂcioÂø w ogoÂle i w Polsce
wspoÂøczesnejº).

53 Lublin ± Sandomierz 1999. Recenzje tej pracy opublikowali: D. PietrusinÂski
(¹WiadomosÂci Archidiecezji Lubelskiej ± Memoranda, dicta et factaº, 1999, nr 2, s. 433-
-444) oraz B. GoÂrowska (PiP 1999, z. 11, s. 88-89).

54 Spod pioÂra ks. prof. Misztala wyszøy nasteÎpujaÎce fragmenty tego opracowania:
WolnosÂcÂ religijna i jej gwarancje prawne, OsobowosÂcÂ prawna kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych oraz Prawo maøźenÂskie. W przygotowaniu omawianego opracowania
uczestniczyli roÂwnieź inni pracownicy zatrudnieni przy Katedrze Prawa Wyznanio-
wego: ks. Artur Mezglewski (Katecheza i szkolnictwo wyznaniowe), Beata Ratajczak
(Duszpasterstwo wojskowe oraz Duszpasterstwa specjalne) i ks. Piotr Stanisz (Ubezpieczenia
spoøeczne osoÂb duchownych). Pozostaøe rozdziaøy opracowali uznani znawcy poszcze-
goÂlnych zagadnienÂ : ks. Wojciech GoÂralski (Konkordat z 28 lipca 1993 r. ± zasady
wzajemnych relacji panÂstwo ± KosÂcioÂø katolicki), Andrzej WaÎsek (Ochrona uczucÂ religijnych
w prawie karnym), o. Wiesøaw Bar (Kult publiczny, WolnosÂcÂ zrzeszenÂ wierzaÎcych oraz
SÂrodki masowego komunikowania ± stan prawny i faktyczny), ks. Leszek Adamowicz
(Budownictwo sakralne i kosÂcielne. Cmentarze wyznaniowe oraz Prawo majaÎtkowe i celne)
oraz Wojciech ZysÂko (Archiwa, biblioteki i muzea kosÂcielne).

55 Lublin 2000.
56 OproÂcz Krzysztofa Wiaka (Prawna ochrona dziecka poczeÎtego) do tego zespoøu

doøaÎczyø ks. Tadeusz Stanisøawski, ktoÂry przygotowaø rozdziaø Opodatkowanie i dochody
KosÂcioøa oraz regulacje wøasnosÂci nieruchomosÂci kosÂcielnych.

57 W szczegoÂlnosÂci dodano rozdziaøy posÂwieÎcone zÂroÂdøom prawa wyznaniowego
(o. Wiesøaw Bar) oraz prawnej ochronie dziecka poczeÎtego (Krzysztof Wiak).

58 Recenzje tej pracy opublikowaø takźe S. Tymosz: Prawo wyznaniowe. Stan prawny
na 1 lutego 2000, ss. 509. Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, ¹Zamojski Informator
Diecezjalnyº 2000, nr 2, s. 229-232.

59 Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003. SposÂroÂd najistotniej-
szych zmian naleźy odnotowacÂ dodanie rozdziaøu posÂwieÎconego wolnosÂci religijnej
w porzaÎdku prawnym Unii Europejskiej (ks. Stanisz). Do zespoøu autoroÂw doøaÎczyøa
Marta Ordon, ktoÂra przygotowaøa rozdziaø pt. Stowarzyszenia i organizacje religijne.

60 Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006. Opracowanie zostaøo zrecenzowane m.in.
przez Z. Zarzyckiego (¹PanÂstwo i SpoøeczenÂstwoº (2005), nr 4, s. 193-199) oraz
P.Boreckiego (PiP 2008, z. 2, s. 130-133; ¹Studia Prawnicze KULº 2007, nr 4, s. 140-144).

61 Prawa rodziny w zakresie religijnego wychowania dzieci [w:] Katecheza dzisiaj. Problemy
prawne i teologiczne, red. W. Janiga, A.Mezglewski, Krosno ± Sandomierz 2000, s. 13-31;
Gwarancje prawa mieÎdzynarodowego i polskiego w zakresie uprawnienÂ rodzicoÂw do religijnego
wychowania dzieci, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº (2000), t. 1, s. 5-20; Prawo rodzicoÂw
do wychowania dzieci [w:] Iustitia civitatis fundamentum. KsieÎga pamiaÎtkowa ku czci
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Profesora Wiesøawa Chrzanowskiego, red. H.Cioch, A.DeÎbinÂski, J. ChacinÂski, Lublin 2003,
s. 555-571.

62 Wizja KUL Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego, ZN KUL 1995, nr 1-2 s. 89-107; WolnosÂcÂ
uniwersytetu i na uniwersytecie katolickim, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 2002, t. 4,
s. 3-30; Uniwersytet katolicki w doktrynie KosÂcioøa i prawie kanonicznym [w:] Ius et lex.
KsieÎga jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, red. A. DeÎbinÂ ski,
A. GrzesÂkowiak, K. Wiak, Lublin 2002, s. 425-445.

63 Sytuacja prawna archiwum parafialnego, RNP 12 (2002), z. 2, s. 87-102; Archiwum
Diecezjalne [w:] Struktura i zadania Kurii Diecezjalnej. Materiaøy z ogoÂlnopolskiej konferencji
naukowej zorganizowanej w ramach obchodoÂw Roku Prymasa TysiaÎclecia przez Stowarzy-
szenie KanonistoÂw Polskich, Wydziaø Prawa Kanonicznego UKSW, Wydziaø Nauk Prawnych
TN KUL oraz Wyźsze Seminarium Duchowne w Diecezji Warszawsko-Praskiej (Warszawa ±
Praga 11-12 9 2001), red. J. Krukowski, K. Warchaøowski, Warszawa 2003, s. 103-117;
Sytuacja prawna archiwum parafialnego, ABMK (2001), s. 77-90.

64 KosÂcielne osoby prawne w prawie polskim [w:] Historia et ius. KsieÎga pamiaÎtkowa ku czci
ks. prof. Henryka Karbownika, Lublin 1998, s. 491-513.

65 Zob. Divide et impera. Niszczenie struktur kosÂcielnych i represje wobec duchownych
w Polsce jako jedna z metod walki systemu stalinowskiego z religiaÎ [w:] Represje wobec osoÂb
duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1944-1989, red. A. GrzesÂkowiak, Lublin
2004, s. 23-43; a takźe przygotowane wraz z A. Mezglewskim: Zarys kompetencji, styl
dziaøania i cele UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ [w:] Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce
Ludowej. Materiaøy II OgoÂlnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny,
26-28 pazÂdziernika 2004), red. A.Mezglewski, P. Stanisz, M.Ordon, Lublin 2005, s. 33-70.

66 Zob. Cenzura uprzednia pism i drukoÂw w KosÂciele Zachodnim, Lublin 2001.
67 Zob. PojeÎcie prawa wyznaniowego [w:] Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego.

Materiaøy I OgoÂlnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, Kazimierz Dolny 14-16
stycznia 2003, red. A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 11-37.

68 Zob. W Duchu i Prawdzie. Wybrane sylwetki KosÂcioøa lubelskiego, red. H. Misztal,
Lublin 2005; Motycz ± nasza ojczyzna, red. H.Misztal, Motycz 2005. ZnaczaÎcaÎ czeÎsÂcÂ obu
tych publikacji opracowaø ks. prof. Misztal.

69 BibliografieÎ publikacji ks. prof. Misztala, zgodnie ze stanem na rok 2001,
opracowaøa M. Ordon. Zob. Divina et humana, s. 19-32.

70 Zob. Umowa o praceÎ z zakonnicaÎ. Specyfika podmiotu zatrudnionego, RTK 1983, z. 5;
KosÂcielne jednostki organizacyjne jako podmiot zatrudniajaÎcy wedøug polskiego prawa pracy,
RTK (1984), z. 5; Jednostki organizacyjne KosÂcioøa rzymskokatolickiego w Polsce jako podmiot
zatrudniajaÎcy wedøug obowiaÎzujaÎcego prawa pracy, Lublin 1988.

71 Zob. Koncepcja prawna ubezpieczenia spoøecznego osoÂb duchownych, ¹KosÂcioÂø i Prawoº
1994, t. 12, s. 75-86; Ubezpieczenie spoøeczne osoÂb duchownych i zakonnych w PRL, ¹KosÂcioÂø
i Prawoº 1998, t. 13, s. 55-68.

72 Beata Ratajczak uczestniczyøa w przygotowywaniu podreÎcznikoÂw do prawa
wyznaniowego, ktoÂre opublikowano w latach 1999-2003. Opracowaøa w nich
rozdziaøy posÂwieÎcone duszpasterstwu wojskowemu, duszpasterstwu wieÎzÂnioÂw, osoÂb
tymczasowo aresztowanych i nieletnich przesteÎpcoÂw oraz duszpasterstwu chorych
(zob. Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, s. 191-210; Prawo wyznaniowe, 2000, s. 376-
-401; Prawo wyznaniowe, 2003, s. 316-341). Zob. ponadto: MoźliwosÂci sprawowania opieki
duszpasterskiej w zakøadach leczniczych w okresie Polski Ludowej, ¹Studia z Prawa
Wyznaniowegoº 2002, t. 4, s. 109-120.

73 Refleksje na temat rozumienia pojeÎcia wolnosÂci sumienia i wyznania w Konstytucji
z 17 marca 1921 r. [w:] Divina et humana, s. 159-175.

74 Lublin 2004.
75 Zob. Dyskryminacyjne dziaøania wøadz osÂwiatowych i lokalowych wobec Gimnazjum

Biskupiego w Lublinie w latach 1944-1962 [w:] Historia et ius. KsieÎga pamiaÎtkowa ku czci
ksieÎdza profesora Henryka Karbownika, red. A. DeÎbinÂski i G. GoÂrski, Lublin 1998, s. 469-
-490; OkolicznosÂci likwidacji przez wøadze komunistyczne Sekcji Prawa w 1952 roku [w:]
Prawo ± Kultura ± Uniwersytet. 80 lat osÂrodka prawniczego KUL, red. A. DeÎbinÂski, Lublin
1999, s. 57-69; Wywøaszczenie nieruchomosÂci szkolnej Gimnazjum Biskupiego w Lublinie
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w 1966 r., ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 2001, t. 3, s. 101-114; Akcja likwidacyjna
niźszych zakonnych seminarioÂw duchownych w dniu 3 lipca 1952 r. [w:] Divina et humana,
s. 145-157; Proces likwidacji niźszych seminarioÂw duchownych w latach 1959-1963, ¹Studia
z Prawa Wyznaniowegoº 2002, t. 4, s. 31-57; NadzoÂr panÂstwowy nad katolickimi
seminariami duchownymi w okresie Polski Ludowej, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº
2005, t. 7, s. 63-94.

76 Zob. jego teksty opublikowane w pracy pt. Katecheza dzisiaj. Problemy prawne
i teologiczne, red. A. Mezglewski, W. Janiga, Krosno ± Sandomierz 2000 (UsunieÎcie
i przywroÂcenie nauczania religii do szkoÂø, s. 97-108; Przepisy ksztaøtujaÎce rozwiaÎzania
systemowe w zakresie nauczania religii w szkoøach publicznych w Polsce na tle standardoÂw
mieÎdzynarodowych, s. 109-116; Misja kanoniczna do nauczania religii ± przepisy prawa
polskiego i kanonicznego, s. 117-128) oraz w ¹Studiach z Prawa Wyznaniowegoº 2000,
t. 1 (Nauczanie religii w Polsce Ludowej, s. 21-36; Skierowanie do nauczania religii, s. 37-48).
Zob. ponadto: Nauczanie religii w szkoøach publicznych, RNP (2001), z. 1 (prawo), s. 131-
-159 (przygotowane wraz z W. JanigaÎ).

77 Zob. Przepisy wprowadzajaÎce w źycie instytucjeÎ maøźenÂstwa konkordatowego, RNP
1999, z. 1 (prawo), s. 245-265; Warunki konstytutywne uzyskania skutkoÂw cywilnych
maøźenÂstw zawieranych w formie kanonicznej, ¹Resovia Sacra. Studia Teologiczno-
-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiejº 2000, t. 7, s. 243-258; PojeÎcie ¹duchownegoº
w przepisach prawa polskiego o zawieraniu maøźenÂstwa, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº,
2001, t. 2, s. 3-26; MaøźenÂstwo konkordatowe: jedno maøźenÂstwo czy dwa? Rzecz o istocie
maøźenÂstwa konkordatowego, ¹Monitor Prawniczyº 2003, nr 18, s. 821-827; NiesÂcisøosÂci
terminologiczne w przepisach prawa polskiego o zawieraniu maøźenÂstw wyznaniowych ze
skutkami cywilnymi i ich praktyczne konsekwencje, ¹Ius Matrimonialeº 2005, t. 10, s. 193-
-206.

78 Warszawa 2007.
79 Zob. SpoÂr o ¹wygasÂnieÎcieº konkordatu polskiego z 1925 roku, RNP 8 (1998), s. 325-341.
80 W pracach z 1999, 2000 i 2003 roku przygotowaø rozdziaøy posÂwieÎcone nauczaniu

religii, szkolnictwu wyznaniowemu oraz wyznaniowej formie zawarcia maøźenÂstwa.
Zob. Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, s. 179-190; Prawo wyznaniowe, 2000, s. 350-
-375; Prawo wyznaniowe, 2003, s. 295-315.

81 Ks. Mezglewski przygotowaø nasteÎpujaÎce fragmenty tego opracowania: Systemy
relacji panÂstwo ± kosÂcioÂø w ujeÎciu historycznym (s. 11-21), UzewneÎtrznianie przekonanÂ
religijnych (s. 86-90), Prawo do zrzeszania sieÎ w celach religijnych (s. 94-103), PodmiotowosÂcÂ
prawnomieÎdzynarodowa Stolicy Apostolskiej (s. 120-128), Funkcje publiczne zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych (s. 142-186), DziaøalnosÂcÂ wøasna kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
(s. 187-205) oraz Administracja wyznaniowa i komisje panÂstwowo-kosÂcielne (s. 240-249).

82 Zob. Represje wøadz komunistycznych wobec lubelskiej placoÂwki Zgromadzenia Søug
Jezusa, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº (2000), t. 1, s. 117-142; Bezprawne przejeÎcie
przez wøadze komunistyczne majaÎtku Stowarzyszenia ¹Opieka nad DziewczeÎtami pod
wezwaniem sÂw. JoÂzefaº w Krakowie, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº (2001), t. 2,
s. 127-148; Represyjna polityka wøadz komunistycznych wobec Zgromadzenia Braci Søug
Maryi Niepokalanej w okresie Polski Ludowej [w:] Divina et humana, s. 159-175; Proces
likwidacji StowarzyszenÂ ¹Opieka nad DziewczeÎtamiº (1946-1962), PAK (2001), nr 2-3, s. 243-
-269; Prawo o stowarzyszeniach jako instrument antykosÂcielnej polityki wøadz komunistycz-
nych w okresie Polski Ludowej ± zarys problemu, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº (2002),
t. 4, s. 91-108; ¹Rozpracowanie katolickich organizacji masowychº. Nowelizacja prawa
o stowarzyszeniach w sÂwietle tajnej instrukcji MBP z 1 wrzesÂnia 1949 r., ¹Studia z Prawa
Wyznaniowegoº (2004), t. 7, s. 255-262. Ponadto w podreÎczniku wydanym w 2003
roku Marta Ordon opracowaøa rozdziaø pt. Stowarzyszenia i organizacje religijne (s. 356-
-368).

83 Zob. w szczegoÂlnosÂci: Ubezpieczenie spoøeczne duchownych w prawie polskim, Lublin
2001 (recenzja H. Misztala: ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº (2004), t. 7); Status
ubezpieczeniowy osoÂb duchownych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, ¹Studia
z Prawa Wyznaniowegoº (2000), t. 1, s. 101-116; Fundusz ubezpieczenia emerytalnego
duchownych naleźaÎcych do ZK ¹Caritasº (1972-1989), PAK (2001), nr 1, s. 103-126;
Dyskryminacja osoÂb duchownych w zakresie ubezpieczenia spoøecznego w PRL [w:] Divina et
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humana, s. 245-258; Ubezpieczenie osoÂb duchownych w Narodowym Funduszu Zdrowia,
¹Praca i Zabezpieczenie Spoøeczneº (2003), nr 11, s. 26-33; Rola przepisoÂw regulujaÎcych
ubezpieczenie spoøeczne duchownych w realizacji polityki wyznaniowej panÂstwa w latach
1945-1989 [w:] Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiaøy II OgoÂlnopolskiego
Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26-28 pazÂdziernika 2004), red.
A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005, s. 271-295.

84 Zob. WolnosÂcÂ religijna w porzaÎdku prawnym Unii Europejskiej [w:] Prawo
wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 419-427; Stosunek Unii
Europejskiej do religii i kosÂcioøoÂw [w:] A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo
wyznaniowe, Warszawa 2006, s. 31-43. Owoce badanÂ z tego zakresu zostaøy
przedstawione roÂwnieź w referacie Il diritto delle nazioni dell'Unione Europea di definire
liberamente i propri legami con le religioni, ktoÂry zostaø wygøoszony podczas konferencji
naukowej ¹Protection of National Identity in European Unionº (Kowno, Uniwersytet
Witolda Wielkiego, 10-11 listopada 2006 roku).

85 Zob. w szczegoÂlnosÂci: Zakaz dyskryminacji ze wzgleÎdu na religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd
w dyrektywie Rady Unii Europejskiej z 27 listopada 2000 r., ¹Studia z Prawa
Wyznaniowegoº (2004), t. 7, s. 19-36; WspoÂlnotowy zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu
ze wzgleÎdu na religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd, ¹PrzeglaÎd Sejmowyº (2005), nr 1, s. 43-56; Zakaz
dyskryminacji religijnej w przepisach Kodeksu pracy [w:] Ius et fides. KsieÎga Jubileuszowa
z okazji siedemdziesiaÎtych urodzin Profesora Jana SÂwitki, red. T. Guz, M. KucÂ, Lublin 2006,
s. 497-509.

86 Zob. Przywileje czøonkoÂw Komisji KsieÎźy przy ZBoWiD (1949-1955), ¹Resovia Sacraº
(1998), t. 5, s. 285-294; Ideologiczne podstawy polityki wyznaniowej w PRL, ¹Resovia Sacraº
(2000), t. 7, s. 259-270; ProÂby rozbicia jednosÂci duchowienÂstwa katolickiego w okresie Polski
Ludowej, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº (2001), t. 2, s. 115-125.

87 Zob. w szczegoÂlnosÂci: Chiesa cattolica e libertaÁ religiosa in Polonia [w:] Chiesa cattolica
ed Europa centro-orientale. LibertaÁ religiosa e processo di democratizzazione, red. A.G.
Chizzoniti, Milano 2004, s. 3-44; Naczelne zasady instytucjonalnych relacji PanÂstwo ±
KosÂcioÂø (art. 25 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.) [w:] Numine Tuo
Domine. KsieÎga pamiaÎtkowa dedykowana Metropolicie Przemyskiemu KsieÎdzu Arcybiskupowi
JoÂzefowi Michalikowi w 20. roczniceÎ sÂwieÎcenÂ biskupich, red. A. Szal, PrzemysÂl 2006, s. 635-
-648.

88 PoczaÎtkowo przygotowywaø jedynie rozdziaøy posÂwieÎcone statusowi ubezpie-
czeniowemu osoÂb duchownych. W poÂzÂniejszych publikacjach jego udziaø byø juź
bardziej znaczaÎcy. W pracy z 2006 roku, poza wspomnianym juź tekstem na temat
stosunku Unii Europejskiej do religii i kosÂcioøoÂw, przygotowaø roÂwnieź nasteÎpujaÎce
fragmenty: ZÂroÂdøa prawa wyznaniowego Rzeczypospolitej Polskiej (s. 44-60), Naczelne zasady
instytucjonalnych relacji panÂstwo ± kosÂcioÂø (s. 68-80), SamookresÂlenie siebie (s. 81-86), Zakaz
dyskryminacji ze wzgleÎdu na religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd (s. 90-94), Klauzula sumienia (s. 103-
-110), SÂrodki ochrony wolnosÂci sumienia i religii (s. 110-119), Finansowe i majaÎtkowe aspekty
dziaøalnosÂci kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych (s. 206-239), Sytuacja prawna osoÂb
duchownych (s. 250-277).

89 Lublin 2007. Zob. roÂwnieź: Proces normowania stosunkoÂw pomieÎdzy panÂstwem
a niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi w trybie art. 8ust. 3Konstytucji Republiki Wøoskiej
z 1947 r. (ujeÎcie historyczne), ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 2006, t. 9, s. 27-50.

90 Zob. ZÂroÂdøa prawa wyznaniowego [w:] Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego.
Materiaøy I OgoÂlnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16
stycznia 2003 roku), red. A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 303-333. Z kolei wyniki badanÂ
dotyczaÎcych sytuacji wøoskiej zostaøy przedstawione w opracowaniu pt. Udziaø
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w ksztaøtowaniu dotyczaÎcego ich prawa. DosÂwiadczenia wøoskie
[w:] Funkcje publiczne zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Materiaøy III OgoÂlnopolskiego Sympozjum
Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), red. A. Mezglewski, Lublin
2007, s. 113-132.

91 Zob. Podmioty prawa do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii w normach prawa
mieÎdzynarodowego i wspoÂlnotowego, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº (2006), t. 9,
s. 227-244.
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92 Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiaøy I OgoÂlnopolskiego Sympozjum
Prawa Wyznaniowego (Kazimierze Dolny, 14-16 stycznia 2003), red. A.Mezglewski, Lublin
2004.

93 Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiaøy II OgoÂlnopolskiego
Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26-28 pazÂdziernika 2004), red.
A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005.

94 Zob. Funkcje publiczne zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Materiaøy III OgoÂlnopolskiego
Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), red.
A. Mezglewski, Lublin 2007.

95 WsÂroÂd grona prelegentoÂw znalezÂli sieÎ roÂwnieź przedstawiciele Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego ± ks. Mezglewski oraz ks. Stanisz.

96 ZespoÂø redakcyjny stanowiaÎ aktualnie: ks. Artur Mezglewski (przewodniczaÎcy),
ks. Piotr Stanisz oraz Marta Ordon. W skøad Rady Naukowej wchodzaÎ natomiast
ksieÎźa profesorowie: Antoni DeÎbinÂski, JoÂzef Krukowski, Henryk Misztal oraz
Krzysztof Warchaøowski.

97 WsÂroÂd autoroÂw ± oproÂcz licznych pracownikoÂw Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawøa II ± znajdujaÎ sieÎ przedstawiciele takich osÂrodkoÂw naukowych
jak: Uniwersytet JagiellonÂski (Zdzisøaw Zarzycki), Uniwersytet Warszawski (Paweø
Borecki, Jarosøaw Szymanek, Beata GoÂrowska, Wojciech Jakubowski), Uniwersytet
Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego (Krzysztof Warchaøowski, Mirosøaw Kosek, Jan
KrajczynÂski), Uniwersytet w Biaøymstoku (Jarosøaw Matwiejuk), Uniwersytet Rze-
szowski (Stanisøaw Nabywaniec), Uniwersytet Opolski (Andrzej SzymanÂski), Uniwer-
sytet Zachodnioczeski w Pilznie (IgnaÂc Antonin Hrdina), Uniwersytet Witolda
Wielkiego w Kownie (Vytautas VaicÏiunas) oraz Lwowska Akademia Teologiczna
(èesia Kowalenko).

98 Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale. LibertaÁ religiosa e processo di democratizza-
zione, red. A.G. Chizzoniti, Milano 2004.
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