Rozdział i współpraca państwo-Kościół w Europie
Kazus prawa polskiego i hiszpańskiego
(UKSW w Warszawie, ul. Dewajtis 5, aula im. Feliksa Rączkowskiego)

Rozpoczęcie (9.30)
Powitanie Uczestników: Dziekan WPK, ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak
Otwarcie sympozjum: Rektor UKSW, ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW
I Część (9.45-12.15)
Rozdział i współpraca państwo-Kościół w Europie
Przewodniczący: prof. dr hab. Aniela Dylus (UKSW w Warszawie)
1. ks. dr hab. Piotr Ryguła, prof. UKSW (UKSW w Warszawie)
Idea rozdziału państwo-Kościół w zachodniej tradycji prawnej
2. dr Aurora López Medina, prof. UHU (Universidad de Huelva)
Systemy relacji państwo-Kościół we współczesnej Europie
3. prof. dr hab. Wacław Uruszczak (Uniwersytet Jagielloński)
Państwo świeckie czy neutralne światopoglądowo
4. dr hab. Hanna Suchocka, prof. UAM (Uniwersytet Poznański)
Konkordat jako prawny instrument regulujący relacje państwo-Kościół
Dyskusja (11.45-12.15)
Przerwa na kawę (12.15-12.45)
II Część (12.45-15.15)
Kazus prawa polskiego i hiszpańskiego
Przewodniczący: ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UPJPII (UPJPII w Krakowie)
1. ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Separacja i współdziałanie między państwem i związkami wyznaniowymi w Konstytucji
RP i polskim ustawodawstwie
2. dr María Blanco, prof. UN (Universidad de Navarra)
Separacja i współpraca państwo-Kościół w konstytucji hiszpańskiej z 1978 r.
i w ustawie o wolności religijnej z 1980
3. ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW (UKSW w Warszawie)
Zasada niezależności i autonomii Państwa i Kościoła w konkordacie polskim z 1993 r.
oraz w umowach zawieranych między Radą Ministrów a poszczególnymi kościołami i
związkami wyznaniowymi
4. ks. dr Jorge Otaduy, prof. UN (Universidad de Navarra)
Separacja i współpraca między państwem a wyznaniami religijnymi w Hiszpanii:
umowy z Kociołem katolickim i innymi wyznaniami
Dyskusja (14.45-15.15)
Podsumowanie obrad (15.15-15.30)
Prodziekan WPK ks. dr hab. Marek Saj, prof. UKSW

Szanowni Państwo,
w imieniu Katedry Prawa Polskiego
Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie
zapraszamy Państwa na międzynarodowe sympozjum zatytułowane
Rozdział i współpraca państwo-Kościół w Europie.
Kazus prawa polskiego i hiszpańskiego
Sympozjum odbędzie się 17 maja 2017 r. od godz. 9.30,
UKSW w Warszawie,
kampus przy ul. Dewajtis 5,
aula im. Feliksa Rączkowskiego.
Tematem sympozjum jest idea rozdziału państwa i Kościoła oraz współpraca między
tymi autonomicznymi podmiotami.
Idea ta w historii Starego Kontynentu była i nadal jest różnie
rozumiana, interpretowana i wprowadzana w życie.
Jako organizatorzy i gospodarze niniejszego sympozjum mamy nadzieję,
że będzie ono okazją do przeanalizowania choćby tylko niektórych zagadnień
związanych z wspomnianą wyżej tematyką.
Cieszymy się ze spotkania z Państwem
a także ze wspólnej możliwości wsłuchania się w opinie zaproszonych gości.
Udział jest bezpłatny.
W przerwie organizatorzy zapraszają na kawę.

