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KolejnE osobE, która zabraOa gOos w tej oRywionej dyskusji, byO dr Krzysztof Woj-
ciechowski (UW). W jego mniemaniu zasada kauzalno]ci pozostaje wciER aktualna. Wy-
nika ona z natury rzeczy, bowiem nikt post_pujEcy logicznie nie dokonuje przysporze` 
bez racjonalnego powodu. W odniesieniu do kwestii definicji posiadania wskazaO, Re 
moRemy miea tu do czynienia z prawnie relewantnym stanem faktycznym.  

Jako ostatnia gOos w dyskusji zabraOa dr Beata Jolanta Kowalczyk (UG), która odno-
szEc si_ do referatu dr. hab. K. Zaradkiewicza, stanowczo nie zgodziOa si_ z tezE, Re po-
siadanie jest stanem prawnym. Gdyby tak byOo, to naleRaOoby stwierdzia, iR istnienie za-
siedzenia jest nieuzasadnione. Celem ustawodawcy przy wprowadzeniu tej instytucji jest 
uzgodnienie stanu prawnego z odbiegajEcym od niego stanem faktycznym. PrzypomniaOa 
takRe, Re uprawnienie do posiadania rzeczy jest elementem prawa wOasno]ci.  

Po tej niezwykle interesujEcej i owocnej dyskusji dr hab. A. Brzozowski, prof. UW, 
zamknEO obrady stwierdzeniem, Re nawet najbardziej miOe uroczysto]ci dobiegajE ko`ca. 
WyraziO nadziej_, Re wszyscy zgromadzeni przeRyli wspaniaOe spotkanie z obecnym 
w czasie konferencji we wspomnieniach prof. W. Czachórskim. WygOoszone referaty 
dowiodOy inspirujEcego wpOywu, jaki jego dorobek ma na wspóOczesnE legislacj_ i dzia-
Oalno]a naukowE. Z tego punktu widzenia zadanie postawione sobie przez organizatorów 
zostaOo wykonane. Jego zdaniem, udowodnione zostaOo takRe to, Re postawione przez 
niego tezy byOy niezwykle przemy]lane. PodsumowujEc stwierdziO, Re warto si_gaa do 
warto]ciowych dzieO naukowych, które pogO_biajE czytelnikom spojrzenie na otaczajEcE 
nas rzeczywisto]a.  

 
 

 

 

Ks. PaweO Lewandowski 
Katedra Ko]cielnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL 
 
 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach mOodych naukowców” 

Lublin, 6 czerwca 2015  
 
 
Dnia 6 czerwca 2015 r. w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubel-

skiego Jana PawOa II odbyOa si_ IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa 
Kanonicznego w badaniach mOodych naukowców”. ZostaOa zorganizowana przez Katedr_ 
Ko]cielnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL; WydziaO Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji KUL; Komisj_ PrawniczE OddziaO Polskiej Akademii Nauk 
w Lublinie; WydziaO Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL; Stowarzyszenie 
Kanonistów Polskich oraz Stowarzyszenie Absolwentów i PrzyjacióO WydziaOu Prawa 
KUL.  



SPRAWOZDANIA 235

Otwarcia konferencji dokonali: ks. dr hab. MirosOaw Sitarz, prof. KUL – kierownik 
Katedry Ko]cielnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL; prof. dr hab. Jan 
Gli`ski – wiceprezes OddziaOu PAN w Lublinie; ks. prof. dr hab. Józef Krukowski – 
prezes SKP oraz SAWP; a takRe ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL – dziekan WPPKiA. 

Po modlitwie w intencji rozpoczynajEcej si_ konferencji naukowej oraz o spokój duszy 
]p. o. prof. dr. hab. dr. h. c. BronisOawa Wenantego Zuberta OFM (zmarOego 30 maja 
2015 r.), ks. prof. M. Sitarz wyraziO rado]a z faktu, iR konferencja ta zasOuRyOa na miano 
powaRnego wydarzenia naukowego. Podczas dotychczasowych trzech konferencji referaty 
wygOosiOo juR 96 prelegentów z Polski, Czech, SOowacji, WOoch, Ukrainy i Litwy. Na IV 
OgólnopolskE Konferencj_ NaukowE, ze zgOoszonych poczEtkowo ponad sze]adziesi_ciu 
referatów, zakwalifikowano czterdzie]ci cztery. Nast_pnie prof. Sitarz powitaO wszystkich 
uczestników Konferencji: profesorów, starszych i mOodszych pracowników naukowych, 
prowadzEcych poszczególne sesje, przedstawicieli innych o]rodków naukowych, recen-
zentów, sponsorów, a przede wszystkim samych prelegentów – doktorów i doktorantów. 
Podzi_kowaO takRe Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji w skOadzie: dr Anna SOo-
wikowska, mgr lic. Maciej Dziwina, mgr lic. Patrycja Kukulska, mgr lic. Andrzej Ku-
kulski, ks. mgr lic. PaweO Lewandowski, mgr lic. Sebastian Margiewicz, mgr lic. Agniesz-
ka Romanko, mgr lic. Urszula Wasilewicz oraz mgr lic. PaweO ZajEc. 

Prof. J. Gli`ski wyraziO wdzi_czno]a za zaproszenie na konferencj_, którE uznaO za 
cennE i warto]ciowE inicjatyw_ naukowE. W imieniu Prezydium lubelskiego OddziaOu 
PAN podzi_kowaO prof. Krukowskiemu i prof. Sitarzowi za wspóOudziaO w organizacji 
wielu wydarze` naukowych, dzi_ki którym Polska Akademia Nauk jest promowana w 
]rodowisku lubelskim, w Polsce i za granicE.  

Nast_pnie przemówiO ks. prof. J. Krukowski. WyraziO zadowolenie, Re pomysO – 
wysuni_ty przez prof. Sitarza – organizowania konferencji naukowych, na których owoce 
swoich bada` mogliby przedstawiaa mOodzi naukowcy, zakorzeniO si_ w sposób trwaOy i 
skuteczny w ]rodowisku WydziaOu Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. 
KsiEdz Profesor zwróciO równieR uwag_, Re wszystkich uczestników tej konferencji OEczy 
wspólny cel: poszukiwanie prawdy. Prelegentom i sOuchaczom RyczyO owocnych obrad, 
odbywajEcych si_ w atmosferze Ryczliwo]ci i koleRe`stwa. 

Ks. prof. P. Stanisz w swojej refleksji odwoOaO si_ do konstytucji apostolskiej Sacrae 

disciplinae leges, w której papieR Jan PaweO II okre]liO Kodeks Prawa Kanonicznego 
z 1983 r. jako narz_dzie konieczne Ko]cioOowi. W odniesieniu do tego prof. Stanisz za 
koniecznE uznaO takRe naukowE refleksj_ nad normami zawartymi w Kodeksie, w szcze-
gólno]ci odnoszEcymi si_ do zakresów wskazanych przez Jana PawOa II we wspomnianej 
konstytucji, czyli do: struktur i sposobów sprawowania wOadzy w Ko]ciele; wzajemnych 
relacji mi_dzy chrze]cijanami budowanych na podstawie praw wynikajEcych z godno]ci 
czOowieka i godno]ci dziecka BoRego; wOa]ciwego i godnego sprawowania ]wi_tych 
czynno]ci; oraz podtrzymywania przedsi_wzi_a i inicjatyw przyczyniajEcych si_ do 
prowadzenia Rycia prawdziwie chrze]cija`skiego. Dziekan wyraziO zadowolenie, Re 
wszystkie powyRsze aspekty zostanE poruszone w trakcie rozpoczynajEcej si_ konferencji.  

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach 
mOodych naukowców” skOadaOa si_ z dwunastu sesji: jednej wspólnej i jedenastu 
odbywajEcych si_ równolegle. Po kaRdej sesji miaOa miejsce oRywiona dyskusja. 
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Pierwszej sesji przewodniczyO ks. prof. Krukowski, prelegentami za] byli: dr Piotr 
Zamelski (Politechnika Opolska) – „lwiadomo]a prawna w Ko]ciele czy ]wiadomo]a 
Ko]cioOa”, oraz dr Katarína Šangalová (Uniwersytet Trnawski) – „Stosowanie zróRni-
cowanych warto]ci w procesie kanonicznym i cywilnym”. 

Sesji II A przewodniczyO ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL. Jej prelegentami 
byli: mgr lic. Patrycja Kukulska (KUL) – „ObowiEzek wizytacji kanonicznej w diecezji”; 
mgr lic. Andrzej Kukulski (KUL) – „Prawa biskupa emeryta”; mgr lic. Sebastian Mar-
giewicz (KUL) – „ObowiEzek biskupa diecezjalnego wizyty ad limina Apostolorum”; 
mgr lic. Tomasz Zdyb (Uniwersytet KardynaOa Stefana Wyszy`skiego w Warszawie) – 
„Kompetencje kapelanów wojskowych Ko]cioOa katolickiego w Polsce”, oraz mgr lic. 
Agnieszka Romanko (KUL) – „Kompetencje administratora diecezji w sytuacji sede 

vacante dotyczEce organów mediacyjnych (kan. 1733 § 2)”. 
Ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. Uniwersytetu llEskiego, przewodniczyO sesji II B, 

podczas której referaty zaprezentowali: ks. mgr lic. PaweO Kole]nikowicz (KUL) – 
„Realizacja zada` obro`cy w_zOa w procesie kanonicznym o stwierdzenie niewaRno]ci 
maORe`stwa na przykOadzie wybranych spraw prowadzonych w SEdzie Biskupim w 
Rzeszowie”; mgr lic. Natalia Bohacz (UKSW) – „MaORe`stwo katolika z wiernym Ko]-
cioOa Zielono]wiEtkowego w kanonicznym porzEdku prawnym”; ks. mgr lic. Tomasz Ga-
Ouszka (KUL) – „Wykluczenie dobra potomstwa na przykOadzie orzecznictwa SEdu 
Biskupiego w Rzeszowie”; mgr lic. Marcin SokóO (KUL) – „Dowód z o]wiadczenia 
oskarRonego w kanonicznym procesie karno-sEdowym”, oraz ks. dr Wojciech Witkowski 
(KUL) – „Urz_dy w sEdownictwie ko]cielnym w czasie wakatu stolicy biskupiej”. 

Sesji II C przewodniczyO prof. Sitarz. Referaty przedstawili: mgr lic. MichaO Aniszewski 
(UKSW) – „WpOyw epilepsji na waRno]a maORe`stwa kanonicznego”; ks. mgr lic. StanisOaw 
BOaszczuk (KUL) – „Exclusio boni prolis na podstawie wybranych wyroków SEdu 
Biskupiego w Zamo]ciu w latach 2010-2012”; mgr lic. Magdalena Tuszy`ska (KUL) – 
„Zasada równo]ci stron w procesie o stwierdzenie niewaRno]ci maORe`stwa”; ks. dr RafaO 
Dappa (Ul) – „Duszpasterska troska o przygotowanie do maORe`stwa (kan. 1063 KPK) w 
]wietle przemówienia Benedykta XVI do czOonków TrybunaOu Roty Rzymskiej z 22 
stycznia 2011 r.”, oraz mgr lic. Anna Darnowska (UKSW) – „Wymiar kary przy zbiegu 
przest_pstw w prawie karnym kanonicznym i kara OEczna w polskim prawie karnym”. 

O. prof. dr hab. WiesOaw Bar (KUL) przewodniczyO sesji III A, w czasie której referaty 
wygOosili: ks. dr Krzysztof BiaOowEs (Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych) – „Doczesne 
szczEtki sOugi BoRego w procesie kanonizacyjnym”; dr Anna SOowikowska (KUL) – 
„Funkcje specjalnie powierzone proboszczowi”, oraz mgr lic. Angelika Wojtuszkiewicz 
(UKSW) – „Procesy rogatoryjne w dochodzeniu kanonizacyjnym”. 

Sesji III B przewodniczyO ks. dr hab. Józef Wroce`ski, prof. UKSW. W jej trakcie 
referaty przedstawili: mgr lic. MaOgorzata Koterba (UKSW) – „Przej]cie z instytutu 
zakonnego do instytutu ]wieckiego”; mgr lic. MaOgorzata Wierzchowska (UKSW) – 
„UdziaO wiernych ]wieckich w charyzmacie instytutu Rycia konsekrowanego (kan. 303)”, 
oraz ks. dr Piotr Wierzbicki (Papieski WydziaO Teologiczny w Warszawie) – „Znaczenie 
okresu propedeutycznego w formacji seminaryjnej”. 

Ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. UKSW, przewodniczyO sesji III C, której 
prelegentami byli: mgr Monika Krzywkowska (Uniwersytet Warmi`sko-Mazurski w Ol-
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sztynie) – „Podmioty wspóOodpowiedzialne za przygotowanie do maORe`stwa kanonicz-
nego”; ks. dr PaweO Kaleta (KUL) – „Zadania nadzorcze ordynariusza w odniesieniu do 
dóbr doczesnych (kan. 1276)”, oraz mgr lic. Magdalena Staworko (KUL) – „Kolegialno]a 
w uj_ciu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. i tradycji cerkwi prawosOawnej”. 

Po zako`czeniu III sesji uczestnicy konferencji naukowej udali si_ na obiad do Mensa 

Academica KUL. 
Sesji IV A przewodniczyO bp dr hab. Artur Mizi`ski (Konferencja Episkopatu Polski). 

Referaty przedstawili tutaj: ks. mgr lic. Krzysztof Cipior (KUL) – „Przyj_cie akatolików 
ochrzczonych do peOnej wspólnoty z Ko]cioOem katolickim”; mgr lic. Beata Fober 
(UKSW) – „Uczestnictwo wiernych w u]wi_cajEcym zadaniu Ko]cioOa – zakres kom-
petencji w ]wietle kanonów 834-838 Kodeksu Prawa Kanonicznego”; ks. dr Jacek 
Ja]kowski – „Za]wiadczenie o spowiedzi a obowiEzek zachowania sigilli sacramentalis – 
aspekty prawne i duszpasterskie”, oraz ks. mgr lic. Robert Kaszak (KUL) – „Komunia ]w. 
na sposób Wiatyku”. 

Ks. prof. dr hab. StanisOaw Patdzior (KUL) przewodniczyO sesji IV B, w czasie której 
referaty wygOosili: ks. mgr lic. Damian Kwiatkowski (KUL) – „ObowiEzek przyjmowania 
sakramentów przez duchownych”; ks. mgr lic. PaweO Lewandowski (KUL) – „Ofiary 
mszalne w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i IV Synodzie Diecezji Tarnowskiej”; 
mgr lic. Maria Urya (KUL) – „Cenzura ksiERek wedOug Kodeksu Prawa Kanonicznego 
z 1983 r.”, oraz mgr lic. Natalia Smoli`ska (UKSW) – „Sakramenty pokuty, Eucharystii 
i namaszczenia chorych w opiece paliatywnej”. 

Sesji IV C przewodniczyO ks. dr hab. StanisOaw Dubiel, prof. KUL. Referaty przed-
stawili: ks. mgr lic. Daniel Klimkiewicz (UKSW) – „WOadza dyspensowania biskupa 
diecezjalnego i innych ordynariuszy wedOug Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.”; 
dr Justyna Krzywkowska (UWM) – „Ochrona rodziny w dziaOalno]ci sEdów ko]ciel-
nych”; mgr lic. Agata Tarnacka (UKSW) – „UpowaRnienia kapelana migrantów do po-
sOugi duszpasterskiej (kan. 566)”, oraz mgr lic. Mateusz Wyderka (UKSW) – „Osoby 
prawne Ko]cioOa w Kodeksie Prawa Kanonicznego”. 

Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, przewodniczyO sesji V A, w czasie której 
wystEpili: mgr lic. Agnieszka Zalewska (UKSW) – „DziaOalno]a misyjna Ko]cioOa w wy-
branych regionach ]wiata wedOug kan. 786”, oraz mgr Maciej Delijewski (Ul) – „Ochrona 
maOoletnich w prawie kanonicznym przed wykorzystaniem seksualnym (kan. 1395 § 2)”. 

Sesji V B przewodniczyO ks. dr hab. AmbroRy Skorupa, prof. KUL. W jej trakcie 
referaty przedstawili: mgr lic. PaweO GOuchowski (UKSW) – „Kanoniczna odpowiedzial-
no]a za dokonanie przest_pstwa aborcji (kan. 1398) w kontek]cie przesOanek dopuszczal-
no]ci przerywania ciERy w prawie polskim”, oraz mgr lic. Urszula Wasilewicz (KUL) – 
„Stowarzyszenia diecezjalne we Francji”. 

Zamkni_cia konferencji dokonali: ks. prof. L. Adamowicz – dyrektor Instytutu Prawa 
Kanonicznego KUL, oraz ks. prof. M. Sitarz. Prof. Adamowicz wyraziO zadowolenie z po-
ziomu wystEpie` doktorantów i doktorów oraz pogratulowaO prof. Sitarzowi organizacji 
kolejnej konferencji naukowej „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach mOodych 
naukowców”. Prof. Sitarz podzi_kowaO wszystkim prelegentom za wysiOek wOoRony 
w przygotowanie referatów. ZaapelowaO takRe o pokor_ wobec nauki, która mi_dzy in-
nymi wyraRa si_ w umiej_tno]ci przyjmowania krytycznych uwag wzgl_dem przygo-
towanego tekstu wystEpienia.  


