Â W OPUBLIKOWANYCH
WYKAZ ARTYKUèO
W ¹STUDIACH Z PRAWA WYZNANIOWEGOº
Tom 9
ZDZISèAW ZARZYCKI, Udziaø kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w realizacji zadanÂ
z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce.
PIOTR STANISZ, Proces normowania stosunkoÂw pomieÎdzy panÂstwem a niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi w trybie art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Wøoskiej z 1947 r. (ujeÎcie
historyczne).
JOANNA èOPATOWSKA-RYNKOWSKA, Instytucjonalizacja dialogu pomieÎdzy UniaÎ EuropejskaÎ
a podmiotami wyznaniowymi w konteksÂcie dosÂwiadczenÂ narodowych panÂstw czøonkowskich.
PAWEè BORECKI, PanÂstwo neutralne sÂwiatopoglaÎdowo ± ujeÎcie komparatystyczne.
JAROSèAW SZYMANEK, Interpretacja przepisoÂw wyznaniowych w konstytucji.
DARIUSZ WALENCIK, Regulacja stanu prawnego nieruchomosÂci KosÂcioøa katolickiego w Polsce
w drodze decyzji administracyjnych a prawa nabyte osoÂb trzecich.
ANNA TUNIA, ObowiaÎzki duchownego w procedurze zawierania maøzÇenÂstwa wyznaniowego ze
skutkami cywilnymi.
WIESèAW BAR, O prawie spadkowym w krajach islamskich.
ARKADIUSZ JANUCHOWSKI, Uprawnienia majaÎtkowe zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
MAREK BIELECKI, WolnosÂcÂ religijna na tle innych praw i wolnosÂci przysøugujaÎcych mniejszosÂciom narodowym i etnicznym w Polsce.
ANETA MARIA ABRAMOWICZ, Podmioty prawa do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii w normach
prawa mieÎdzynarodowego i wspoÂlnotowego.
KONRAD WALCZUK, RzaÎdowa administracja wyznaniowa w Polsce.
Tom 10
ARTUR MEZGLEWSKI, DziaøalnosÂcÂ zwiaÎzkoÂw wyznaniowych a ochrona danych osobowych.
ZDZISèAW ZARZYCKI, WspoÂødziaøanie KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w zakresie
wychowania w trzezÂwosÂci i przeciwdziaøania alkoholizmowi. Wybrane zagadnienia
prawne.
STANISèAW SAGAN, KosÂcioÂø PanÂstwowy Islandii.
VIKTORIYA SERZHANOVA, KosÂcioøy w Finlandii.
JAROSèAW SZYMANEK, Konstytucjonalizacja prawa do wolnosÂci mysÂli, sumienia, religii i przekonanÂ.
PAWEè BORECKI, Zasada roÂwnouprawnienia wyznanÂ w prawie polskim.
JERZY PARCHOMIUK, OdpowiedzialnosÂcÂ odszkodowawcza zwiaÎzkoÂw wyznaniowych jako podmiotoÂw wykonujaÎcych wøadzeÎ publicznaÎ.
DARIUSZ WALENCIK, SÂciezÇka legislacyjna projektu ustawy o stosunku PanÂstwa do Polskiego
Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego.
KRZYSZTOF WARCHAèOWSKI, Gwarancje prawa do wychowania religijno-moralnego w umowach
mieÎdzynarodowych.
ANNA TUNIA, Charakter prawny terminoÂw stosowanych w procedurze zawierania maøzÇenÂstwa
cywilnego w formie wyznaniowej.
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TOMASZ J. SZYSZLAK, WolnosÂcÂ religijna w konstytucjach i ustwach wyznaniowych panÂstw postradzieckich.
ARKADIUSZ JANUCHOWSKI, Zagadnienia zwiaÎzane z interpretacjaÎ art. 25 ust. 4 i 5 Konstytucji RP.
ANDRZEJ SZYMANÂSKI, Akcja przejmowania szpitali wyznaniowych w oparciu o ustaweÎ z 28 pazÂdziernika 1948 r. o zakøadach spoøecznych søuzÇby zdrowia i planowej gospodarce w søuzÇbie zdrowia.
ANETA MARIA ABRAMOWICZ, Przedmiotowy zakres wolnosÂci religijnej.
WOJCIECH WNUK, Osoby prawne KosÂcioøa katolickiego jako podmioty uprawnione do uzyskania statusu organizacji pozÇytku publicznego.
EDYTA DUDZIAK, KosÂcioÂø katolicki wobec praw czøowieka. Ewolucja stanowiska.
Tom 11
ZDZISèAW ZARZYCKI, Duszpasterstwo søuzÇby celnej w Polsce.
TADEUSZ J. ZIELINÂSKI, Prawne ramy ekspresji religijnej w amerykanÂskich uniwersytetach publicznych.
JAROSèAW SZYMANEK, Formy prawnej instytucjonalizacji rozdziaøu panÂstwa i kosÂcioøa.
ARTUR MEZGLEWSKI, Kwalifikacje ogoÂlne do nauczania religii w przedszkolach i szkoøach publicznych.
DARIUSZ WALENCIK, Status prawny ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
MICHAè RYNKOWSKI, SaÎdownictwo anglikanÂskie na przykøadzie saÎdoÂw KosÂcioøa Anglii.
ANNA TUNIA, Kierunki i dynamika rozwoju nauki i dydaktyki prawa wyznaniowego w Polsce.
PIOTR STECZKOWSKI, Konstytucyjna zasada wspoÂødziaøania panÂstwa i KosÂcioøa w konteksÂcie
interpretacji zasad poszanowania godnosÂci osoby ludzkiej i dobra wspoÂlnego.
JANUSZ MAJDA, DziaøalnosÂcÂ Komisji WspoÂlnej w latach 1989-2008 jako wyraz dialogu mieÎdzy
panÂstwem a KosÂcioøem w sÂwietle wybranych zagadnienÂ.
MAREK BIELECKI,WspoÂødziaøanie podmiotoÂw samorzaÎdowych z podmiotami wyznaniowymi.
Wybrane aspekty.
ARKADIUSZ JANUCHOWSKI, Wybrane zagadnienia zwiaÎzane z reprezentacjaÎ parafii przez proboszcza na gruncie prawa kanonicznego i polskiego.
JERZY NIKOèAJEW, Miejsce duszpasterstwa wieÎziennego we francuskim systemie penitencjarnym.
DARIUSZ MAZURKIEWICZ, Wpøyw panÂstwa na obsadeÎ stanowisk kosÂcielnych w latach 1950-1972
na przykøadzie dziaøanÂ administracji wyznaniowej w Zielonej GoÂrze wobec KosÂcioøa
gorzowskiego.
ADAM BALICKI, Prace parlamentarne Sejmu Ustawodawczego 1919-1922 nad rewindykacjaÎ
doÂbr kosÂcielnych skonfiskowanych przez carat.
PAWEè SÂRODA, Proces likwidacji kosÂcielnych placoÂwek opiekunÂczo-wychowawczych w Polsce
w latach 1946-1965.
Tom 12
PIOTR STANISZ, Perspektywy zmiany systemu finansowania kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Polsce.
TADEUSZ J. ZIELINÂSKI, Ewolucja prawa wolnosÂci religijnej w Australii.
BARTOSZ RAKOCZY, Umowy w Kodeksie Prawa Kanonicznego w sÂwietle kan. 1290.
ZDZISèAW ZARZYCKI, Prawnowyznaniowe aspekty katolickiego duszpasterstwa lesÂnikoÂw i mysÂliwych w Polsce.
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JAN KRAJCZYNÂSKI, Relacje pomieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi w kantonie Vaud.
PAWEè A. LESZCZYNÂSKI, Regulacja majaÎtkowa w odniesieniu do mienia zÇydowskiego w poÂønocnej czeÎsÂci wojewoÂdztwa lubuskiego.
EWA WASZKIEWICZ, Wpøyw transformacji ustrojowej panÂstwa polskiego na politykeÎ wobec
mniejszosÂci wyznaniowych, narodowych i etnicznych (1989-2005).
ARKADIUSZ JANUCHOWSKI, Utrata urzeÎdu proboszcza na gruncie prawa kanonicznego i znaczenie tego faktu w procesie eksmisyjnym.
LIDIA FIEJDASZ, Rola Wydziaøu do Spraw WyznanÂ Prezydium WojewoÂdzkiej Rady Narodowej
w Rzeszowie w laicyzacji søuzÇby zdrowia.
MAREK BIELECKI, Stosunki wyznaniowe na pograniczu polsko-ukrainÂskim na przykøadzie dziaøalnosÂci powiatu tomaszowskiego.
MICHAè ZAWISÂLAK, Wydatkowanie sÂrodkoÂw Funduszu KosÂcielnego w latach 1950-1989.
ADAM BALICKI, Problematyka pozycji religii w szkole w pracach Sejmu Ustawodawczego 19191922.
DANIEL TWARDY, Stanowisko Episkopatu Polski wobec neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa w toku prac nad KonstytucjaÎ z 2 kwietnia 1997 r.

