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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z 
uwzględnieniem synodów wschodnich) 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim History of sources of ecclesiastical Polish law 
(including Eastern synods) 

Kierunek studiów  prawo kanoniczne 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) jednolite magisterskie 
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) niestacjonarne 
Dyscyplina prawo kanoniczne 
Język wykładowy polski 

 
Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL 

 
Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 50 I, II 10 
konwersatorium   
ćwiczenia   
laboratorium   
warsztaty   
seminarium   
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   
translatorium   
wizyta studyjna   

 
Wymagania wstępne Wykład obejmuje historię prawodawstwa partykularnego w Polsce, 

działalność prawodawczą biskupów w ich jednostkach organizacyjnych, 
szczególnie przez recepcję uchwał soborowych i kodeksowych na 
zwoływanych synodach diecezjalnych, prowincjonalnych i plenarnych. 
Wykład jest poszerzony o dzieje wschodniego ustawodawstwa 
synodalnego. 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Wykład obejmuje historię prawodawstwa partykularnego w Polsce, uwzględniając instytucje 
kościelne, działalność prawodawczą arcybiskupów i biskupów w ich jednostkach organizacyjnych, 
szczególnie przez recepcję uchwał soborowych i kodeksowych na zwoływanych synodach 
diecezjalnych, prowincjonalnych i plenarnych. studenci poznają źródła pochodzenia różnych 
instytucji kościelnych, które są potrzebne do lepszego zrozumienia prawa oraz dają możliwości 
pracy w bibliotekach i archiwach kościelnych. 
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Ponadto uwzględnia eksplorację prawa partykularnego, stosunków religijnych i społecznych, a 
także obyczajów, kultury, oświaty, oraz mentalności polskiego środowiska danej epoki. 
Wykład jest poszerzony o dzieje wschodniego ustawodawstwa synodalnego.  

 
 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

WIEDZA 
W_01 Poznanie rozszerzonego zakresu terminów prawa 

kanonicznego 
 

K2A_W02 

W_02 Ugruntowana i pogłębiona wiedza o charakterze prawa 
kanonicznego 

K2A_W03 

W_03 
 

Rozszerzona wiedza na temat aktualnych badań w dyscyplinie 
prawa kanonicznego 

K2A_W05 
 

W_04 Uporządkowana i fachowa znajomość Biblii, dokumentów 
Magisterium Kościoła, szczególnie synodów 

K2A_W06 

W_05 Znajomość funkcjonowania instytucji Kościoła, jego struktur 
itp. 

K2A_W07 

W_06 Wiedza na temat misji i dialogu ekumenicznego. Poznanie 
dokumentów z tej problematyki 

K2A_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Wskazanie źródeł prawa kanonicznego, szczególnie 

synodalnych 
K2A_U01 

U_02 Znajomość animacji prawa kanonicznego i ukazywać w sposób 
właściwy związek z procesami zachodzącymi w społeczności 
Kościoła 

K2A_U03 

U_03 
 

Umiejętność wypowiadania się ustnego i na piśmie K2A_U05 
 

U_04 Konstruowanie rozbudowanych ustnych i pisemnych 
uzasadnień na tematy źródeł prawa kościelnego 

K2A_U08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 
 

Krytyczna ocena stanu swojej wiedzy oraz potrzeba 
nieustannego jej pogłębiania 

K2A_K01 

K_02 Wartość prawa kanonicznego w głębszym rozumieniu Kościoła 
i jego funkcjonowania, ukazanie celu istnienia człowieka - 
zbawienie 

K2A_K03 

K_03 Odpowiedzialność za własne i odpowiedzialne przygotowanie 
pracy, trud p odejmowania odpowiedzialnych i trudnych 
decyzji 

K2A_K06 

K_04 Profesjonalność w działaniu, przestrzeganie zasad moralnych, 
etyki zawodu prawniczego, zauważanie problemów moralnych 

K2A_K07 

K_05 Podejmuje działania na rzecz zachowania dziedzictwa Kościoła, 
historii, kultury w różnorodnych jego wymiarach 

K2A_K08 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Źródła i literatura przedmiotu. 
2. Dokumenty prawne Stolicy Apostolskiej. 
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3. Akta Konferencji Episkopatu Polski. 
4. Powstanie i rozwój organizacji kościelnej w Polsce. 
5. Organizacja polskich synodów prowincjonalnych. 
6. Zjazdy biskupów. 
7. Charakterystyka synodów legackich. 
8. Synod legacki legata Piotra z Kapui. 
9. Statuty legata Jana z Tuskulum z 1287 r.  
10. Legacje opata Obizo (1245-1254). 
11. Synod wrocławski legata Jakuba z Leodium z 1248 r.  
12. Synod wrocławski kard. Gwidona z 1267 r.  
13. Synod legacki legata Filipa z Fermo z 1279 r.  
14. Synody legackie z 1302 i 1309 roku odprawione w Preszburgu.  
15. Reformy kościelne arcybiskupa Henryka Kietlicza.  
16. Synod arcybiskupa Wincentego z Niałka w 1226 r.  
17. Działalność ustawodawcza arcybiskupa Janusza. 
18. Synody arcybiskupa Jakuba Świnki. 
19. Synod arcybiskupa Janisława w Uniejowie w 1326 r.  
20. Pomniki prawne arcybiskupa Jarosława Bogorii-Skotnickiego. 
21. Synody arcybiskupa Jana Suchegowilka. 
22. Synod arcybiskupa Mikołaja Kurowskiego w Kaliszu z 1406 r.  
23. Działalność kościelna arcybiskupa Mikołaja Trąby.  
24. Kodyfikacja Mikołaja Trąby z 1420 r.  
25. Działalność kościelna Wojciecha Jastrzębca. 
26. Synody arcybiskupa Wincentego Kota. 
27. Synod arcybiskupa Zbigniewa Oleśnickiego z 1485 r.  
28. Synody arcybiskupa Jana Łaskiego. 
29. Zbiór Jana Łaskiego z 1523 r.  
30. Synod arcybiskupa Macieja Drzewickiego z 1532 r.  
31. Synod arcybiskupa Jana Latalskiego z 1539 r.  
32. Synody arcybiskupa Piotra Gamrata.  
33. Ustawodawstwo arcybiskupa Mikołaja Dzierzgowskiego.  
34. Synod arcybiskupa Jana Przerębskiego z 1561 r.  
35. Główne założenia reformy trydenckiej i przyjęcie uchwał w Polsce.  
36. Synod arcybiskupa Jakuba Uchańskiego w Piotrkowie z 1577 r.  
37. Działalność prawodawcza arcybiskupa S. Karnkowskiego.  
38. Reforma trydencka arcybiskupa B. Maciejowskiego.  
39. Synod arcybiskupa Wawrzyńca Gembickiego z 1621 r.  
40. Synody i kodyfikacja arcybiskupa Jana Wężyka.  
41. Synod arcybiskupa Macieja Łubieńskiego z 1643 r.  
42. Zbiór Krzysztofa Żórawskiego.  
43. Historia i prawo Katolickich Kościołów Wschodnich.  
44. Prowincjonalny synody unicki w Kobryniu w 1626 r.  
45. Synod Zamojski z 1720 r.  
46. Lwowski synod z 1891 r.  
47. Synod plenarny Odrodzonej Polski w Częstochowie z 1936 r.  
48. Orędzie Episkopatu o wprowadzeniu Pierwszego Synodu Plenarnego z 1938 r.  
49. II Polski Synod Plenarny (1991-1999), geneza, recognitio, promulgatio, receptio.  
50. II Polski Synod Plenarny (1991-1999), uchwały.  
51. Instrukcja o synodzie diecezjalnym z 1997 r.  
52. Synody diecezjalne w okresie międzywojennym.  
53. Synody diecezjalne po Soborze Watykańskim II. 
54. Synody diecezjalne po Kodeksie Jana Pawła II z 1983 r.  
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55. Synody diecezjalne po promulgacji II Polskiego Synodu Plenarnego.  
56. Ustawodawstwo diecezjalne. 
57. Ustawodawstwo pozasynodalne.  
58. Statuty kapituł katedralnych i kolegiackich.  
59. Zbiory dokumentów kościelnych. 
60. Polskie archiwa kościelne. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 
W_01 Wykład Egzamin ustny Protokół 
W_02 Wykład Egzamin ustny Protokół 
W_03 Wykład Egzamin ustny Protokół 
W_04 Wykład Egzamin ustny Protokół 
W_05 Wykład Egzamin ustny Protokół 
W_06 Wykład Egzamin ustny Protokół 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Wykład Egzamin ustny Protokół 
U_02 Wykład Egzamin ustny Protokół 
U_03 Wykład Egzamin ustny Protokół 
U_04 Wykład Egzamin ustny Protokół 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Wykład Egzamin ustny Protokół 
K_02 Wykład Egzamin ustny Protokół 
K_03 Wykład Egzamin ustny Protokół 
K_04 Wykład Egzamin ustny Protokół 
K_05 Wykład Egzamin ustny Protokół 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Ocena niedostateczna  
(W) Student nie potrafi wymienić źródeł prawa dotyczących prawodawstwa synodalnego oraz nie 
zna podstawowych terminów odnoszącej się do aktów prawa partykularnego  
(U) Student nie jest w stanie powiązać przedmiotu "Historia źródeł kościelnego prawa polskiego" 
z innymi przedmiotami  
(K) Student nie wykazuje zainteresowania przedmiotem i chęci zdobywania wiedzy  
Ocena dostateczna  
(W) Student potrafi wymienić źródła prawa dotyczących prawodawstwa synodalnego oraz zna 
podstawowe terminów odnoszącej się do aktów prawa partykularnego  
(U) Student wiąże przedmiot "Historia źródeł kościelnego prawa polskiego" z innymi 
przedmiotami, ale ma trudności z wykorzystaniem wiedzy na nich zdobytej  
(K) Student wykazuje zainteresowanie przedmiotem i chęcią zdobywania wiedzy, ale jedynie przy 
swoim minimalnym wkładzie  
 
Ocena dobra  
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(W) Student zna źródła prawa dotyczące legislacji administracyjnej oraz większość terminów i 
elementów właściwych dla techniki prawodawczej odnoszącej się do aktów prawa powszechnie 
obowiązującego i aktów prawa partykularnego  
(U) Student zna zależności źródeł kościelnego prawa polskiego z nauką o Kościele i prawie 
powszechnym  
(K) Student wykazuje zainteresowanie przedmiotem i chęcią zdobywania wiedzy  
 
Ocena bardzo dobra  
(W) Student zna źródła prawa synodalnego oraz wszystkie terminy i elementy właściwe dla 
techniki prawodawczej odnoszącej się do aktów prawa powszechnie obowiązującego i aktów 
prawa miejscowego  
(U) Student zna i rozumie zależności źródeł kościelnego prawa polskiego z nauką o Kościele z 
podstawowymi założeniami nauki o Kościele i prawie powszechnym  
(K) Student wykazuje zainteresowanie przedmiotem i chęcią zdobywania wiedzy 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  50 
Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 200 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
1. Subera I., Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich. Wybór tekstów ze zbioru 

Jana Wężyka z r. 1761, Warszawa 1981.  
2. Góralski W., Wprowadzenie do historii ustawodawstwa synodalnego w Polsce, Lublin 

1991. 
3. Pawluk T., Źródła poznania Prawa Kanonicznego, w: "Studia Warmińskie" XII (1975), s. 541-

619. 
4. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego, Przekład Polski zatwierdzony przez 

Konferencję Episkopatu. Pallottinum 1984.  
Literatura uzupełniająca 

1. Theiner A., Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae genitumque finitimarum historiam 
illustrantia, vol. 1-4, Romae 1860-1864.  

2. Fabisz P. W., Wiadomość o synodach prowincjonalnych i diecezjalnych gnieźnieńskich i o 
prawach Kościoła polskiego z dodatkiem spisu synodów diecezjalnych polskich, Kępno 
1861.  

3. Góralski W., Z przeszłości synodalnej diecezji płockiej, Studia płockie 13 (1985), s. 113-131. 
4. Korytkowski J. Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy 1000-1821, t. 4, 

Poznań 1888.  
5. Sawczuk, P., Synody diecezjalne w dawnym prawie, w: II Synod diecezji siedleckiej, 

Biuletyn nr 1, Siedlce 2013, s. 9-25. 
 
 


