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Agnieszka Romanko 

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA 
STOWARZYSZENIA KANONISTÓW POLSKICH 

ŁOMŻA, 8 WRZEŚNIA 2015 ROKU 

Dnia 8 września 2015 r. w Sali Widowiskowej Centrum Kultury 
przy Szkołach Katolickich w Łomży – zgodnie z art. 11 Statutu Stowa-
rzyszenia Kanonistów Polskich – odbyło się Walne Zebranie Stowa-
rzyszenia. 

1. Walne Zebranie SKP otworzył ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, 
prezes Stowarzyszenia. Przewodniczącym Zebrania został wybrany 
ks. dr hab. Józef Wroceński, prof. UKSW. 

2. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 31 sierpnia 
2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. przedstawił ks. Krukowski. Prezes 
stwierdził, że miniony rok sprawozdawczy był dwudziestym czwar-
tym rokiem formalnego istnienia Stowarzyszenia. SKP liczyło 769 
członków, w tym 26 honorowych i 743 zwyczajnych. W ciągu roku 
przybyło 46 nowych członków, natomiast 5 zmarło: ks. dr Bolesław 
Cieślak, ks. dr Robert Mikołaj Guz, bp dr Sofroniusz Mudry, ks. prof. dr 
hab. Stanisław Paździor i o. prof. dr hab. Bronisław Wenanty Zubert 
OFM. Walne Zebranie, na wniosek Zarządu, powołało 4 członków ho-
norowych: o. prof. dr. Jean-Paul Durand, ks. prof. dr. hab. Edwarda Gó-
reckiego, bp. dr. hab. Artura Grzegorza Mizińskiego i ks. inf. dr. Irene-
usza Skubisia.  

J. Krukowski podsumował, że w roku sprawozdawczym Zarząd 
był współorganizatorem trzech konferencji: 1) Międzynarodowej 
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Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pt.  
„II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne” (Katowice, 8-10 wrze-
śnia 2014 r.); 2) Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Katolickie 
zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie” (Warszawa, 20 maja 
2015 r.) i 3) IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Kodeks Pra-
wa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców” (Lublin, 6 
czerwca 2015 r.). Prezes SKP podziękował ks. dr. hab. Mirosławowi 
Sitarzowi, prof. KUL – Kierownikowi Katedry Kościelnego Prawa Pu-
blicznego i Konstytucyjnego – za główny wkład w organizację tej cy-
klicznej już konferencji. Ponadto, Stowarzyszenie było współorgani-
zatorem Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego, który od-
był się w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie. 

Prezes poinformował, że ukazał się kolejny numer „Biuletynu 
SKP”. Zachęcając do publikowania w periodyku podkreślił, że „Biule-
tyn” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także umożliwia utrzymy-
wanie kontaktu między członkami Stowarzyszenia.  

Profesor złożył gratulacje tym członkom SKP, którzy uzyskali tytuł 
naukowy profesora zwyczajnego (o. Wiesław Bar, KUL i ks. Henryk 
Stawniak, UKSW) oraz stopień naukowy doktora habilitowanego  
(o. Dariusz Borek, UKSW; ks. Janusz Borucki, UMK; p. Marzena Lip-
ska-Toumi, KUL; ks. Józef Marčin, UKSW; ks. Krzysztof Mikołajczuk, 
KUL; ks. Jarosław Sokołowski, UKSW; ks. Marek Stępień, UKSW  
i ks. Grzegorz Wojciechowski, KUL).  

3. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres sprawoz-
dawczy przedstawił ks. dr Czesław Bielec, skarbnik SKP. Zaapelował 
o uregulowanie składek członkowskich (art. 6 § 3 Statutu), ponieważ 
tylko 10% członków Stowarzyszenia dokonuje systematycznych 
wpłat. 

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił ks. dr Ireneusz 
Borawski, członek Komisji Rewizyjnej. Stwierdził, że działalność Za-
rządu SKP była zgodna ze Statutem, wnioskując o udzielenie absoluto-
rium. 
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5. Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalno-
ści SKP, sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej dotyczące działalności Zarządu w okresie spra-
wozdawczym. Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi i Ko-
misji Rewizyjnej za rok sprawozdawczy od 31 sierpnia 2014 r. do 31 
sierpnia 2015 r.   

6. Następnie Przewodniczący stwierdził, że – zgodnie ze Statutem 
– upłynęła kadencja władz SKP i kolejnym punktem Walnego Zebra-
nia jest wybór nowych władz. Po przeprowadzonych wyborach, prof. 
Wroceński ogłosił wyniki: ks. J. Krukowski – prezes; ks. prof. dr hab. 
Wojciech Góralski – wiceprezes; ks. Cz. Bielec – sekretarz-skarbnik; 
ks. prof. dr hab. Józef Krzywda – członek Zarządu; ks. M. Sitarz – czło-
nek Zarządu. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: ks. I. Borawski – 
przewodniczący; ks. Z. Jaworski i dr Justyna Krzywkowska.  

7. Prezes SKP przedstawił plan działalności Stowarzyszenia na 
przyszły rok.  

– zwrócił się z prośbą o zgłaszanie propozycji dotyczących tema-
tyki i miejsca następnej konferencji Kanonistów; 

– zachęcił do nadsyłania artykułów do „Biuletynu SKP”. Zwrócił się 
do Prelegentów, aby przesłali teksty wystąpień w terminie 1 miesiąca 
w celu uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego; 

– zaapelował, aby członkowie Stowarzyszenia zaopatrywali się 
w publikacje, które dotyczą bieżących i aktualnych zagadnień oraz są 
metodologicznie poprawnie opracowane.  

8. W ramach wolnych wniosków: 

– ks. Bielec zwrócił się z prośbą, aby poddać pod dyskusję sposób, 
w jaki uaktywnić członków Stowarzyszenia do uiszczania składek; 

– ks. Góralski zaproponował, aby problematyka następnej konfe-
rencji Kanonistów dotyczyła zagadnień związanych z najnowszym 
motu proprio papieża Franciszka Mitis Iudex Dominus Iesus, reformu-
jącym kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orze-
czenie nieważności małżeństwa;  
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– ks. Krzywda zasugerował połączenie dwóch tematów: małżeń-
stwa i rodziny z treścią dokumentu Mitis Iudex Dominus Iesus;  

– ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler – popierając swoich przed-
mówców – zaproponował połączenie prawa materialnego z proceso-
wym. Profesor jednocześnie zaprosił na IV Ogólnopolską Konferencję 
Prawa Procesowego, pt. „Procedury w sprawach małżeńskich i ro-
dzinnych” (Olsztyn, 10-11 maja 2016 r.);  

– ks. Sitarz na prośbę ks. dr. hab. Krzysztofa Warchałowskiego, 
prof. UKSW poinformował, że Wydział Prawa i Administracji UKSW 
w Warszawie organizuje – w roku akademickim 2015/2016 – dwuse-
mestralne studia podyplomowe „Prawno-gospodarcze aspekty zarzą-
dzania parafią”. Ponadto, Profesor zaprosił wszystkich na uroczystość 
odnowienia doktoratów ks. Góralskiego i o. dr. Gabriela Bartoszew-
skiego OFM Cap. (KUL, Lublin, 21 października 2015 r.); 

– ks. Krukowski ustosunkowując się do zaproponowanej proble-
matyki przyszłej konferencji zauważył, że tematyka dokumentu Mitis 
Iudex Dominus Iesus z pewnością będzie przedmiotem innych spotkań 
naukowych. 

9. Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo i za-
mknął Walne Zebranie SKP.  

 


