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KIERUNKI I DYNAMIKA ROZWOJU NAUKI I DYDAKTYKI
PRAWA WYZNANIOWEGO W POLSCE

W ostatnim czasie zauwazÇa sieÎ znaczny rozwoÂj nauki i dydaktyki
prawa wyznaniowego. Zjawisko to zintensyfikowaøo sieÎ zwøaszcza
w ciaÎgu kilku ostatnich lat i tym samym daøo asumpt do przeprowadzenia badanÂ w tym zakresie.
Celem niniejszego artykuøu beÎdzie przedstawienie strukturalnych
aspektoÂw rozwoju nauki prawa wyznaniowego oraz zmian, jakie nastaÎpiøy w tym zakresie w ostatnim czasie. Ukazane zostanaÎ kierunki
badanÂ podejmowanych przez przedstawicieli tej doktryny prawa oraz
dynamika procesu konsolidacji sÂrodowiska eklezjastycystoÂw polskich. Ponadto przedstawiony zostanie stan dydaktyki prawa wyznaniowego, a takzÇe rozwoÂj w zakresie podreÎcznikoÂw, skryptoÂw i kompendioÂw z prawa wyznaniowego.
1. STRUKTURALNE ASPEKTY ROZWOJU PRAWA WYZNANIOWEGO
1.1. KATEDRY I ZAKèADY PRAWA WYZNANIOWEGO

Obecnie na polskich uczelniach rangi uniwersyteckiej istnieje
osiem katedr prawa wyznaniowego oraz dwa zakøady, ktoÂre w nazwie
swojej wskazujaÎ na prowadzenie badanÂ w tej dziedzinie. WieÎkszosÂcÂ
z nich zlokalizowana jest na wydziaøach prawa, natomiast dwie katedry funkcjonujaÎ na uczelniach teologicznych. Katedry te i zakøady
zajmujaÎ sieÎ prawem wyznaniowym baÎdzÂ w sposoÂb samoistny, baÎdzÂ
tezÇ øaÎcznie z innymi dyscyplinami prawnymi.
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Samoistne katedry prawa wyznaniowego istniejaÎ obecnie na czterech wydziaøach prawa, tj.: na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (UW) w Warszawie, na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego
(UKSW) w Warszawie, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II
(KUL) w Lublinie oraz na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych
i Ekonomicznych (WZNPiE) KUL w Tomaszowie Lubelskim. Przypadki øaÎczenia w nazwie katedry prawa wyznaniowego z innaÎ dyscyplinaÎ prawnaÎ majaÎ natomiast miejsce: w Katedrze Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu WarminÂsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie, w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego na Wydziale Prawa Kanonicznego (WPK) Uniwersytetu Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego w Warszawie, w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie oraz
w Katedrze Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na Papieskim
Wydziale Teologicznym w Warszawie, Sekcja sÂw. Andrzeja Boboli
¹Bobolanumº. Ponadto badania z zakresu prawa wyznaniowego i innej dyscypliny prawniczej prowadzone saÎ w: Zakøadzie Prawa KosÂcielnego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu JagiellonÂskiego (UJ) w Krakowie oraz w Zakøadzie Prawa
Kanonicznego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Opolskiego (UO) w Opolu.
OkresÂlajaÎc strukturalne przyporzaÎdkowanie wyzÇej wymienionych katedr i zakøadoÂw, wyjasÂnicÂ nalezÇy, izÇ na wieÎkszosÂci wydziaøoÂw
poszczegoÂlne z nich przyporzaÎdkowane saÎ bezposÂrednio ich wøadzom
wydziaøowym. W niektoÂrych jednak wypadkach katedry te i zakøady
podlegajaÎ takzÇe wøadzom okresÂlonego instytutu dziaøajaÎcego w ramach wydziaøu. Chodzi tu o: KatedreÎ Prawa Wyznaniowego na
WPiA UW, ktoÂra funkcjonuje w ramach Instytutu Historii Prawa,
KatedreÎ Prawa Wyznaniowego na WPPKiA KUL w Lublinie funkcjonujaÎcaÎ w ramach Instytutu Prawa oraz KatedreÎ Prawa Wyznaniowego na WZNPiE KUL w Tomaszowie Lubelskim, ktoÂra roÂwniezÇ
istnieje w ramach Instytutu Prawa. Natomiast Zakøad Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na WPiA UO strukturalnie przyporzaÎd-
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kowany jest do Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa
Rzymskiego, zasÂ zakøad Prawa KosÂcielnego i Wyznaniowego na
WPiA UJ w Krakowie ± do Katedry Historii Prawa Polskiego. WyjaÎtkiem w powyzÇszej systematyce jest strukturalne przyporzaÎdkowanie Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na Papieskim
Wydziale Teologicznym w Warszawie, ktoÂra podlega bezposÂrednio
wøadzom jednej z dwoÂch funkcjonujaÎcych w ramach tego Instytutu
Sekcji, tj. ± Sekcji sÂw. Andrzeja Boboli1.
OdnoszaÎc sieÎ do powyzÇszego, stwierdzicÂ nalezÇy, izÇ ksztaøtowanie
struktury organizacyjnej przez poszczegoÂlne uczelnie i wydziaøy dokonuje sieÎ w sposoÂb wolny i swobodny, co zgodne jest z posiadanaÎ
przez te uczelnie autonomiaÎ i niezalezÇnosÂciaÎ dziaøania. Wydaje sieÎ
jednak, zÇe øaÎczenie w ramach poszczegoÂlnych jednostek (instytutoÂw,
katedr i zakøadoÂw) prawa wyznaniowego z prawem kanonicznym
nie jest zabiegiem wøasÂciwym. Prawo wyznaniowe jest bowiem dziedzinaÎ prawa polskiego (sÂwieckiego), natomiast prawo kanoniczne to
prawo wewneÎtrzne KosÂcioøa katolickiego baÎdzÂ w szerszym rozumieniu ± prawo wewneÎtrzne poszczegoÂlnych KosÂcioøoÂw chrzesÂcijanÂskich2.
ÂW
1.2. OBSADA PERSONALNA KATEDR I ZAKèADO
PRAWA WYZNANIOWEGO

Skøad personalny katedr i zakøadoÂw prawa wyznaniowego ± w poroÂwnaniu z ostatnimi latami ± wykazuje tendencjeÎ wzrostowaÎ, co
niewaÎtpliwie ma swoÂj wpøyw na rozwoÂj tej dyscypliny naukowej.
ZauwazÇycÂ jednak nalezÇy, zÇe z uwagi na dwudziedzinowy charakter
badawczy niektoÂrych katedr prawa wyznaniowego, w ich skøadzie
osobowym znajdujaÎ sieÎ takzÇe osoby, ktoÂre nie zajmujaÎ sieÎ prawem
wyznaniowym w sposoÂb bezposÂredni. Obecnie sytuacja przedstawia
sieÎ nasteÎpujaÎco:
1

DrugaÎ SekcjeÎ na PWT w Warszawie stanowi Sekcja sÂw. Jana Chrzciciela.
Zob. A. Tunia, PojeÎcie i nauka prawa wyznaniowego w Polsce, ¹PrzeglaÎd
Prawno-Ekonomicznyº 2007, nr 1-2, s. 16-17.
2
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± Katedra Prawa Wyznaniowego na WPiA UW w Warszawie ±
prof. dr hab. Marek WaÎsowicz (kurator Katedry), prof. dr hab. Michaø Pietrzak, dr Paweø Borecki (adiunkt), mgr Wøodzimierz Bendza
(doktorant);
± Katedra Prawa Wyznaniowego na WPiA UKSW w Warszawie ±
ks. dr hab. Krzysztof Warchaøowski, prof. UKSW (kierownik Katedry);
± Katedra Prawa Wyznaniowego na WPPKiA KUL w Lublinie ±
ks. dr hab. Piotr Stanisz (kierownik Katedry), ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, dr Marta Ordon (asystent), mgr Aneta Abramowicz
(asystent) oraz mgr Michaø ZawisÂlak (doktorant);
± Katedra Prawa Wyznaniowego na WZNPiE KUL w Tomaszowie Lubelskim ± ks. prof. dr hab. Henryk Misztal (kurator Katedry),
dr Marek Bielecki (adiunkt);
± Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego na WPK
UKSW w Warszawie ± ks. prof. dr hab. JoÂzef Krukowski (kierownik
Katedry), ks. prof. dr hab. Marian FaÎka oraz dr Paweø Sobczyk
(adiunkt);
± Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na WPiA
UWM w Olsztynie ± ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler (kierownik Katedry), ks. dr hab., prof. UWM Florian Lempa, ks. bp dr hab.,
prof. UWM Tadeusz Pøoski (adiunkt), dr Alicja Wojciechowska
(adiunkt), mgr Aleksandra Bitowt (asystent), mgr Justyna Krzywkowska (asystent) oraz mgr Monika Sarnowska (asystent);
± Katedra Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego na ChAT
w Warszawie ± bp prof. dr hab. Wiktor WysoczanÂski (kierownik
Katedry), prof. dr hab. Michaø Pietrzak i dr Jarosøaw Matwiejuk;
± Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na PWT ¹Bobolanumº w Warszawie ± ks. prof. dr hab. Julian Kaøowski (kierownik Katedry), ks. dr Witold Adamczewski (adiunkt), ks. dr Bogusøaw
Trzeciak (adiunkt);
± Zakøad Prawa KosÂcielnego i Wyznaniowego na WPiA UJ
w Krakowie ± dr Zdzisøaw Zarzycki (kierownik Zakøadu) i mgr Maciej Mikuøa (doktorant);
± Zakøad Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na WPiA UO
w Opolu ± ks. dr hab., prof. UO Artur Mezglewski (kierownik Zakøadu) oraz mgr Aleksandra Wilk (asystent).
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2. KIERUNKI BADAWCZE PRZEDSTAWICIELI NAUKI
PRAWA WYZNANIOWEGO

Prawo wyznaniowe stanowi przekrojowaÎ dziedzineÎ prawa polskiego, ktoÂra posiada liczne zwiaÎzki z innymi dyscyplinami prawniczymi. Zrozumiaøe jest zatem, zÇe badania naukowe w tym przedmiocie prowadzaÎ nie tylko osoby pracujaÎce w ramach katedr i zakøadoÂw
prawa wyznaniowego, ale takzÇe przedstawiciele innych dyscyplin naukowych. SaÎ to osoby zajmujaÎce sieÎ prawem konstytucyjnym, administracyjnym, cywilnym, historiaÎ, teoriaÎ i filozofiaÎ prawa, prawem
mieÎdzynarodowym, prawem Unii Europejskiej oraz prawem kanonicznym (prawem wewneÎtrznym zwiaÎzkoÂw wyznaniowych).
Prawo wyznaniowe najliczniej uprawiane jest przez uczonych wywodzaÎcych sieÎ z Uniwersytetu Warszawskiego. SaÎ to naukowcy pracujaÎcy na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. W ramach WPiA UW badania w zakresie prawa wyznaniowego prowadzaÎ: prof. dr hab. Michaø Pietrzak,
dr Paweø Borecki oraz mgr Wøodzimierz Bendza. Prof. M. Pietrzak
prowadzi badania dotyczaÎce m.in.: stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem
i KosÂcioøem w okresie II RP i PRL, problematyki zgodnosÂci konkordatu z 1993 r. z KonstytucjaÎ i prawem polskim, nauczania religii
w szkoøach publicznych, statusu prawnego nierzymskokatolickich
kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz systemu relacji
mieÎdzy panÂstwem i KosÂcioøem we Francji. Z kolei dr P. Borecki
zajmuje sieÎ m.in. zagadnieniami dotyczaÎcymi: zasady roÂwnouprawnienia kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, statusu prawnego poszczegoÂlnych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, statusu osoÂb bezwyznaniowych. Podejmuje takzÇe badania o charakterze historycznoprawnym i komparatystycznym. Natomiast mgr W. Bendza skupia swoje
zainteresowania wokoÂø statusu prawnego i sytuacji majaÎtkowej KosÂcioøa prawosøawnego w II RP.
W ramach drugiego z wymienionych wydziaøoÂw UW, czyli Wydziaøu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, badania w zakresie prawa wyznaniowego prowadzaÎ pracownicy Instytutu Nauk Politycznych. SaÎ to: dr hab., prof. UW Grzegorz Rydlewski, dr hab., prof.
UW Janusz Osuchowski (kierownik Zakøadu Nauki o PanÂstwie i Ad-
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ministracji Publicznej), dr Beata GoÂrowska, mgr Ryszard BrozÇyniak
(Zakøad Nauki o PanÂstwie i Administracji Publicznej), dr hab. Wojciech Jakubowski (Zakøad Najnowszej Historii Politycznej), dr Jarosøaw Szymanek (Zakøad SystemoÂw Politycznych) oraz mgr Wojciech
Brzozowwski (Zakøad Historii MysÂli i RuchoÂw Spoøecznych). Ich
badania w gøoÂwnej mierze koncentrujaÎ sieÎ wokoÂø zagadnienÂ dotyczaÎcych szeroko pojmowanej polityki wyznaniowej. W tym zakresie
prowadzaÎ je przede wszystkim: prof. G. Rydlewski, prof. J. Osuchowski, dr B. GoÂrowska oraz mgr R. BrozÇyniak. Problem dotyczaÎcy
statusu prawnego Stolicy Apostolskiej i PanÂstwa WatykanÂskiego stanowi m.in. przedmiot badanÂ dra hab. W. Jakubowskiego. Natomiast
dr J. Szymanek zajmuje sieÎ przede wszystkim problematykaÎ konstytucyjnych podstaw prawa wyznaniowego, zasÂ mgr W. Brzozowski
takzÇe kwestiaÎ regulacji stosunkoÂw panÂstwo ± KosÂcioÂø w Hiszpanii.
Z Uniwersytetem Warszawskim zwiaÎzany jest dr Andrzej Czohara (wieloletni dyrektor Departamentu WyznanÂ i MniejszosÂci Narodowych w Ministerstwie Spraw WewneÎtrznych i Administracji), dr
Maøgorzata Winiarczyk-Kossakowska (pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Politologii na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Kielcach) oraz dr Paweø LeszczynÂski (pracownik
naukowo-dydaktyczny w PanÂstwowej WyzÇszej Szkole Zawodowej
w Gorzowie Wlkp.). Zainteresowania i badania naukowe tychzÇe
osoÂb koncentrujaÎ sieÎ w szczegoÂlnosÂci wokoÂø stosunkoÂw panÂstwo-kosÂcioÂø w krajach Europy Zachodniej, administracji wyznaniowej oraz
sytuacji prawnej poszczegoÂlnych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
RoÂwnie licznaÎ grupeÎ naukowcoÂw zajmujaÎcych sieÎ prawem wyznaniowym stanowiaÎ osoby wywodzaÎce sieÎ z Wydziaøu Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II w Lublinie. Badania naukowe prowadzaÎ tu: ks. prof.
dr hab. Henryk Misztal, ks. dr hab. Piotr Stanisz, dr Marta Ordon,
mgr Aneta Abramowicz oraz mgr Michaø ZawisÂlak ± pracownicy
Katedry Prawa Wyznaniowego, a takzÇe osoby stale wspoÂøpracujaÎce
z taÎ KatedraÎ, tj.: ks. dr hab. prof. KUL Artur Mezglewski (kierownik
Katedry Prawa WykroczenÂ i PosteÎpowanÂ Dyscyplinarnych), o. dr
hab., prof. KUL Wiesøaw Bar (kierownik Katedry Prawa Kanonizacyjnego), mgr Lidia Fiejdasz (Katedra Prawa Kanonizacyjnego),
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ks. dr Tadeusz Stanisøawski oraz dr Jacek Dziobek-RomanÂski (Katedra Nauki Administracji). Na Wydziale tym naukeÎ prawa wyznaniowego uprawiajaÎ takzÇe: ks. prof. dr hab. JoÂzef Krukowski ± kierownik Katedry KosÂcielnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
oraz pracujaÎcy w ramach tej samej Katedry ± ks. dr Krzysztof Orzeszyna. Z kolei na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim prawem wyznaniowym
zajmuje sieÎ dr Marek Bielecki (Katedra Prawa Wyznaniowego) oraz
dr Bogusøaw Ulijasz (Katedra Prawa Administracyjnego), natomiast
na Wydziale Zamiejscowym Nauk o SpoøeczenÂstwie (WZNoS) KUL
w Stalowej Woli ± dr Anna Tunia (Katedra Prawa MieÎdzynarodowego).
Badania naukowe ks. dr. hab. P. Stanisza dotyczaÎ m.in. konstytucyjnych podstaw wolnosÂci religijnej w Polsce, problemu wolnosÂci
religijnej w UE, ubezpieczenÂ spoøecznych osoÂb duchownych oraz
trybu regulacji stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem i niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi w Republice Wøoskiej. Ks. prof. H. Misztal zajmuje sieÎ przede wszystkim zagadnieniem dotyczaÎcym wolnosÂci religijnej rodziny, w tym prawa rodzicoÂw do religijnego wychowana
dzieci. Dr M. Ordon skupia swoje zainteresowania wokoÂø zagadnienÂ
zwiaÎzanych z funkcjonowaniem organizacji i stowarzyszenÂ religijnych w prawie polskim oraz problematyki zrzeszania sieÎ w okresie
PRL. Mgr A. Abramowicz interesuje sieÎ problemem wolnosÂci religijnej jednostki w prawie wspoÂlnotowym, natomiast mgr M. ZawisÂlak
zajmuje sieÎ problematykaÎ finansowania zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
Problematyka badanÂ naukowych ks. prof. A. Mezglewskiego dotyczy m.in. zagadnienÂ zwiaÎzanych ze szkolnictwem wyznaniowym
w Polsce, nauczaniem religii w prawie polskim, ochronaÎ danych osobowych w dziaøalnosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, wyznaniowaÎ formaÎ
zwarcia maøzÇenÂstwa oraz problemem podmiotowosÂci publicznoprawnej Stolicy Apostolskiej i PanÂstwa-Miasta WatykanÂskiego. O. prof.
W. Bar zajmuje sieÎ m.in. problemem wolnosÂci religijnej w panÂstwach
Ameryki èacinÂskiej oraz w panÂstwach islamskich. Mgr L. Fiejdasz
skupia swoje zainteresowania wokoÂø problematyki stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem i KosÂcioøem w okresie PRL. Ks. dr T. Stanisøawski
koncentruje sieÎ przede wszystkim wokoÂø kwestii zwiaÎzanych z opo-

140

ANNA TUNIA

datkowaniem instytucji kosÂcielnych oraz osoÂb duchownych w prawie
polskim. Dr J. Dziobek-RomanÂski prowadzi badania dotyczaÎce m.in.
funkcjonowania w prawie polskim KosÂcioøa katolickiego, nierzymskokatolickich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz sekt. Przedmiotem badanÂ naukowych ks. prof. J. Krukowskiego jest problematyka dotyczaÎca m.in.: relacji panÂstwo-kosÂcioÂø, prawa konkordatowego, prawa
maøzÇenÂskiego, nauczania religii, systemoÂw finansowania instytucji
kosÂcielnych oraz konstytucyjnych podstaw prawa wyznaniowego.
Ks. dr K. Orzeszyna koncentruje sieÎ wokoÂø zagadnienia dotyczaÎcego
relacji mieÎdzy panÂstwem i KosÂcioøem we Francji. Z kolei gøoÂwnym
przedmiotem zainteresowanÂ dra M. Bieleckiego jest problem wolnosÂci religijnej dziecka. Dr B. Ulijasz zajmuje sieÎ problemem wspoÂødziaøania panÂstwa i KosÂcioøa w zakresie pomocy spoøecznej. Natomiast dr A. Tunia prowadzi badania naukowe dotyczaÎce wyznaniowej formy zawarcia maøzÇenÂstwa cywilnego oraz mozÇliwosÂci prowadzenia dziaøalnosÂci turystycznej przez zwiaÎzki wyznaniowe.
Na Uniwersytecie Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego w Warszawie
prawo wyznaniowe stanowi przedmiot badanÂ pracownikoÂw Wydziaøu
Prawa i Administracji oraz Wydziaøu Prawa Kanonicznego. W ramach
tego pierwszego badania swoje prowadzi ± ks. prof. Krzysztof Warchaøowski (Katedra Prawa Wyznaniowego), natomiast w ramach Wydziaøu Prawa Kanonicznego ± ks. prof. JoÂzef Krukowski, ks. prof. dr
hab. Marian FaÎka oraz dr Paweø Sobczyk (Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego). Przedmiotem badanÂ ks. prof. K. Warchaøowskiego jest przede wszystkim problematyka nauczania religii we
wspoÂøczesnych konkordatach, a takzÇe problem wolnosÂci religijnej
w Unii Europejskiej. Ks. prof. M. FaÎka zajmuje sieÎ kwestiaÎ stosunkoÂw
mieÎdzy panÂstwem i KosÂcioøem katolickim w okresie PRL, zasÂ dr P.
Sobczyk ± m.in. konstytucyjnymi podstawami wolnosÂci religijnej.
Na Uniwersytecie JagiellonÂskim w Krakowie badania w zakresie
prawa wyznaniowego prowadzaÎ uczeni z Wydziaøu Prawa i Administracji, tj. prof. dr hab. Wacøaw Uruszczak (kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego), dr Zdzisøaw Zarzycki oraz mgr Maciej Mikuøa. Prof. W. Uruszczak swoje badania naukowe w gøoÂwnej mierze
koncentruje na historii stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem i KosÂcioøem
w Polsce, zwøaszcza w okresie dwudziestolecia mieÎdzywojennego.
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Dr Z. Zarzycki zajmuje sieÎ m.in. dziaøalnosÂciaÎ zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w zakresie pomocy spoøecznej i ochrony zdrowia. Prowadzi tezÇ
badania o charakterze historycznoprawnym. Natomiast mgr M. Mikuøa interesuje sieÎ relacjami panÂstwo-KosÂcioÂø w okresie jurysdykcjonalizmu.
Na Uniwersytecie SÂlaÎskim badania w zakresie prawa wyznaniowego prowadzi prof. dr hab. Ryszard Maøajny (kierownik Katedry
PoroÂwnawczego Prawa Konstytucyjnego i Doktryn Politycznych
oraz Prawnych WPiA). Zainteresowania badawcze prof. R. Maøajnego skupiajaÎ sieÎ przede wszystkim wokoÂø amerykanÂskiego modelu
relacji mieÎdzy panÂstwem i kosÂcioøem.
Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu prawem wyznaniowym zajmuje sieÎ prof. dr hab. Krzysztof Krasowski (kierownik
Katedry Historii i Ustroju PanÂstwa WPiA), a takzÇe dr Maksymilian
Stanulewicz oraz mgr Tomasz ZinÂski (Katedra Historii i Ustroju
PanÂstwa). Badania naukowe prof. K. Krasowskiego dotyczaÎ przede
wszystkim sytuacji prawnej KosÂcioøa katolickiego w okresie II RP
i Polski Ludowej. Dr M. Stanulewicz zajmuje sieÎ stosunkami panÂstwo-KosÂcioÂø w XIX i XX w., zasÂ mgr T. ZinÂski skupia sieÎ wokoÂø
problemu wolnosÂci religijnej w Konstytucji StanoÂw Zjednoczonych.
Na Uniwersytecie Wrocøawskim dziaøalnosÂcÂ naukowaÎ w zakresie
prawa wyznaniowego prowadzaÎ pracownicy Wydziaøu Prawa, Administracji i Ekonomi (WPAiE) oraz Instytutu Politologii funkcjonujaÎcego na Wydziale Nauk Spoøecznych. Na WPAiE prawem wyznaniowym zajmuje sieÎ dr Michaø Rynkowski (Katedra Prawa MieÎdzynarodowego i Europejskiego), zasÂ w Instytucie Politologii ± dr
hab. Ewa Waszkiewicz (Zakøad SystemoÂw Politycznych). Publikacje
dra M. Rynkowskiego dotyczaÎ sytuacji zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
w prawie wspoÂlnotowym. Natomiast dr hab. E. Waszkiewicz interesuje sieÎ przede wszystkim politykaÎ wyznaniowaÎ Polski oraz zagadnieniem wolnosÂci sumienia i wyznania mniejszosÂci narodowych
w III RP.
Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu WarminÂsko-Mazurskiego w Olsztynie badania w zakresie prawa wyznaniowego
prowadzaÎ ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler oraz bp dr hab., prof
UWM Tadeusz Pøoski. Ks. prof. R. Sztychmiler zajmuje sieÎ przede
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wszystkim kwestiaÎ zawierania maøzÇenÂstw ¹konkordatowychº oraz
konstytucyjnaÎ ochronaÎ maøzÇenÂstwa i rodziny, zasÂ bp prof. T. Pøoski
± zagadnieniem dotyczaÎcym statusu prawnego ordynariatu polowego
w Polsce.
Z kolei na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Biaøymstoku prawo
wyznaniowe stanowi przedmiot badanÂ dra Jarosøawa Matwiejuka
(Katedra Prawa Konstytucyjnego). Koncentruje sieÎ on gøoÂwnie wokoÂø konstytucyjnych zasadach relacji mieÎdzy panÂstwem i KosÂcioøem
w Polsce oraz problemu funkcjonowania nierzymskokatolickich
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, w tym zwøaszcza kosÂcioøa prawosøawnego.
Na Uniwersytecie Opolskim prawo wyznaniowe jest uprawniane
± w ramach Wydziaøu Prawa i Administracji ± przez ks. dra hab., prof.
UO Artura Mezglewskiego (Zakøad Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego), dra Andrzeja SzymanÂskiego (Katedra Historii Polski i Historii Powszechnej PanÂstwa i Prawa) oraz przez ks. dr Dariusza Walencika (Katedra Nauk Prawno-Ustrojowych). Badania dra A. SzymanÂskiego koncentrujaÎ sieÎ zwøaszcza wokoÂø zagadnienÂ historycznoprawnych, natomiast ks. dr D. Walencik zajmuje sieÎ m.in. problematykaÎ rewindykacji majaÎtku kosÂcielnego oraz statusem prawnym Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego.
Na Uniwersytecie Marii Curie-Skøodowskiej w Lublinie badania
w zakresie prawa wyznaniowego prowadzone saÎ na Wydziale Prawa
i Administracji w ramach Katedry Prawa Konstytucyjnego. Prowadzi
je dr hab. Ryszard Mojak, ktoÂry interesuje sieÎ przede wszystkim
konstytucyjnymi zasadami relacji mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøami i innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi ± zaroÂwno w ujeÎciu historycznym,
jak i wspoÂøczesÂnie.
Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikoøaja Kopernika w Toruniu badania w zakresie prawa wyznaniowego prowadzi dr hab. Bartosz Rakoczy (Katedra Prawa Ochrony SÂrodowiska).
Zajmuje sieÎ on aspektami prywatnoprawnymi tej dziedziny prawa.
Na Wydziale Teologii ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie badania z zakresu prawa wyznaniowego prowadzaÎ:
bp prof. dr hab. Wiktor WysoczanÂski, dr Jarosøaw Matwiejuk (Katedra Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego) oraz dr hab., prof.
ChAT Tadeusz J. ZielinÂski (Katedra Teologii Systematycznej). Bp
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W. WysoczanÂski zajmuje sieÎ stosunkami mieÎdzy panÂstwem a nierzymskokatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi w Polsce, natomiast prof.
T. ZielinÂski jest wybitnym znawcaÎ anglosaskiego prawa wyznaniowego.
ÂW
3. PROCES KONSOLIDACJI SÂRODOWISKA EKLEZJASTYCYSTO
POLSKICH

Rozwojowi prawa wyznaniowego w Polsce niewaÎtpliwie søuzÇy
zainicjowany w 2003 r. przez KatedreÎ Prawa Wyznaniowego ± na
WPPKiA Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ± proces konsolidacji sÂrodowiska osoÂb zajmujaÎcych sieÎ taÎ dziedzinaÎ prawa polskiego.
Katedra ta zorganizowaøa ± w latach 2003, 2004 oraz 2006 ± trzy
ogoÂlnopolskie sympozja poøaÎczone ze Zjazdem Katedr i WykøadowcoÂw Prawa Wyznaniowego. Tematyka tych sympozjoÂw byøa nasteÎpujaÎca: ¹Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiegoº (2003)3,
¹Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowejº (2004)4, ¹Funkcje
publiczne zwiaÎzkoÂw wyznaniowychº (2006)5. Inicjatywa ta zostaøa
nasteÎpnie kontynuowana przez OsÂrodek Biaøostocki, tj. Wydziaø Prawa Uniwersytetu w Biaøymstoku, ktoÂry w dniach 26-27 wrzesÂnia
2007 r. zorganizowaø czwarte OgoÂlnopolskie Sympozjum i Zjazd Katedr i WykøadowcoÂw Prawa Wyznaniowego. Tematem tego zjazdu
byøo: ¹10 lat regulacji problematyki wyznaniowej w Konstytucji
z 2 kwietnia 1997 r. ProÂba ocenyº6. Kolejne ± piaÎte ± spotkanie
wykøadowcoÂw prawa wyznaniowego odbyøo sieÎ w niach 13-15 maja
3
Zob. Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiaøy I OgoÂlnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003),
red. A. Mezglewski, Lublin 2004.
4
Zob. Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiaøy II OgoÂlnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26-28 pazÂdziernika
2004), red. A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005.
5
Zob. Funkcje publiczne zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Materiaøy III OgoÂlnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), red. A.
Mezglewski, Lublin 2007.
6
Zob. 10 lat regulacji problematyki wyznaniowej w Konstytucji z 2 kwietnia 1997
r. ProÂba oceny, red J. Matwiejuk, Biaøystok 2008 (w druku).
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2008 r. Zorganizowane ono zostaøo przez Wydziaø Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. Jego
tematem byø ¹Bilateralizm w stosunkach panÂstwowo-kosÂcielnychº.
Organizacja zasÂ szoÂstego Zjazdu WykøadowcoÂw Prawa Wyznaniowego podjeÎta zostaøa przez Zakøad Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
Zjazd ten odbeÎdzie sieÎ w dn. 19-21 maja 2009 r. Jego temat zostaø
sformuøowany nasteÎpujaÎco: ¹Od tymczasowosÂci do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009º.
NalezÇy zauwazÇycÂ, izÇ w zjazdach tych uczestniczy coraz wieÎksza
liczba osoÂb zajmujaÎcych sieÎ prawem wyznaniowym. W trzech pierwszych spotkaniach uczestniczyøo ok. 50 osoÂb, w czwartym ok. 60,
natomiast w piaÎtym juzÇ ok. 70. osoÂb uprawiajaÎcych teÎ dyscyplineÎ
prawniczaÎ. NalezÇy takzÇe oczekiwacÂ, izÇ planowane kolejne spotkania
beÎdaÎ cieszyøy sieÎ nie mniejszaÎ liczbaÎ zainteresowanych osoÂb.

4. DYDAKTYKA PRAWA WYZNANIOWEGO
4.1. WYKèADOWCY PRAWA WYZNANIOWEGO

Prawo wyznaniowe jako dyscyplina dydaktyczna rozwija sieÎ nie
mniej intensywnie, nizÇ nauka tego przedmiotu. Obecnie przedmiot ten
wykøadany jest na pieÎtnastu polskich uniwersytetach7, czterech uczelniach (wydziaøach) teologicznych, w kilku wyzÇszych szkoøach prywatnych oraz we wszystkich wyzÇszych seminariach duchownych w Polsce.
Prawo wyznaniowe jest przedmiotem zajeÎcÂ dydaktycznych na
wydziaøach prawa i administracji w nasteÎpujaÎcych uczelniach: Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawøa II8, Uniwersytecie Marii
7

ZauwazÇycÂ nalezÇy, izÇ jeszcze w ub. roku akademickim (2006/2007) prawo wyznaniowe stanowiøo przedmiot zajeÎcÂ dydaktycznych na 13 uniwersytetach. Zob.
A. Tunia, PojeÎcie i nauka prawa wyznaniowego, s. 21-22.
8
ZajeÎcia z prawa wyznaniowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie prowadzaÎ: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, ks. dr hab.,
prof. KUL. Artur Mezglewski, o. dr hab., prof. KUL Wiesøaw Bar, ks. dr hab. Piotr
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Curie-Skøodowskiej w Lublinie9, Uniwersytecie Kardynaøa Stefana
WyszynÂskiego w Warszawie10, Uniwersytecie Warszawskim11, Uniwersytecie JagiellonÂskim w Krakowie12, Uniwersytecie SÂlaÎskim
w Katowicach13, Uniwersytecie Opolskim14, Uniwersytecie Wrocøawskim15, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu16, Uniwersytecie èoÂdzkim17, Uniwersytecie Mikoøaja Kopernika w Toruniu18, Uniwersytecie WarminÂsko-Mazurskim w Olsztynie19, Uniwer-

Stanisz, dr Marta Ordon, ks. dr Tadeusz Stanisøawski, mgr Aneta Abramowicz, mgr
Michaø ZawisÂlak, mgr Lidia Fiejdasz. Na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych
i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim ± dr Marek Bielecki, zasÂ na Wydziale Zamiejscowym Nauk o SpoøeczenÂstwie KUL w Stalowej Woli ± dr Anna Tunia
oraz mgr Marcin DeÎbinÂski.
9
ZajeÎcia z prawa wyznaniowego prowadzi tu ± dr hab. Ryszard Mojak.
10
Na Wydziale Prawa Kanonicznego zajeÎcia z prawa wyznaniowego prowadzaÎ:
ks. prof. dr hab. JoÂzef Krukowski oraz dr Paweø Sobczyk. Natomiast na Wydziale
Prawa i Administracji ± ks. dr hab., prof. UKSW Krzysztof Warchaøowski.
11
ZajeÎcia z prawa wyznaniowego prowadzaÎ tu ± prof. dr hab. Michaø Pietrzak, dr
Paweø Borecki oraz mgr Wøodzimierz Bendza.
12
DydaktykaÎ z zakresu prawa wyznaniowego zajmujaÎ sieÎ ± prof. dr hab. Wacøaw
Uruszczak, dr Zdzisøaw Zarzycki oraz mgr Maciej Mikuøa.
13
Prawo wyznaniowe wykøada tu ± prof. dr hab. Ryszard Maøajny.
14
DydaktykaÎ z prawa wyznaniowego zajmuje sieÎ tutaj ± ks. dr hab., prof. UO
Artur Mezglewski.
15
Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii zajeÎcia z prawa wyznaniowego prowadzaÎ ± dr Michaø Rynkowski oraz dr Maciej Lis (Katedra Prawa MieÎdzynarodowego i Europejskiego), dr Aleksandra Szadok-BratunÂ (Zakøad Prawa Administracyjnego) oraz dr JoÂzef Kordeczuk (Zakøad Powszechnej Historii PanÂstwa i Prawa).
16
Wykøad i seminarium z prawa wyznaniowego prowadzi tu ± prof. dr hab.
Krzysztof Krasowski (kierownik Katedry Historii i Ustroju PanÂstwa).
17
ZajeÎcia z prawa wyznaniowego prowadzi tu ± ks. dr hab. Grzegorz LeszczynÂski
(kierownik Zakøadu Prawa Kanonicznego, ktoÂry funkcjonuje przy Katedrze Teorii
i Filozofii Prawa).
18
DydaktykaÎ zajmujaÎ sieÎ tu ± dr hab., prof. UMK Wiesøaw Mossakowski (kierownik Katedry Prawa Kanonicznego) oraz dr Ewa Gajda (Katedra Prawa Kanonicznego).
19
ZajeÎcia z prawa wyznaniowego prowadzaÎ ± ks. dr hab., prof. UWM Florian
Lempa, ks. bp. dr hab. Tadeusz Pøoski, mgr Aleksandra Bitowt oraz mgr Monika Sarnowska.
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sytecie w Biaøymstoku20, Uniwersytecie GdanÂskim21 oraz Uniwersytecie Rzeszowskim22.
Prawo wyznaniowe wykøadane jest takzÇe na Akademii Podlaskiej
w Siedlcach23, ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej w Warszawie24 ± beÎdaÎcej uczelniaÎ jednowydziaøowaÎ oraz na wydziaøach teologii uczelni panÂstwowych i kosÂcielnych, tj. na: KUL, UKSW, UWM,
USÂ, UO, UAM, UMK, Uniwersytecie SzczecinÂskim (USz) Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie (PAT)25, Papieskim Wydziale
Teologicznym we Wrocøawiu (PWT Wr.)26 oraz Papieskim Wydziale
Teologicznym ± Sekcja sÂw. Andrzeja Boboli (¹Bobolanumº) w Warszawie27, a ponadto ± jak wspomniano ± prawo wyznaniowe stanowi
przedmiot zajeÎcÂ dydaktycznych we wszystkich (diecezjalnych i zakonnych) wyzÇszych seminariach duchownych (WSD) w Polsce28.
RozwoÂj prawa wyznaniowego zaowocowaø takzÇe tym, zÇe przedmiot ten wszedø do programoÂw nauczania na niektoÂrych uczelniach
20

Prawo wyznaniowe wykøada tu ± dr Jarosøaw Matwiejuk (Katedra Prawa Konstytucyjnego).
21
ZajeÎcia z prawa wyznaniowego prowadzi tu ± ks. dr Grzegorz SÂwist.
22
Prawo wyznaniowe wykøada tu ± ks. dr Piotr Steczkowski (kierownik Zakøadu Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych). Przedmiotem tym zajmuje sieÎ
roÂwniezÇ mgr Grzegorz MaronÂ (Zakøad Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych).
23
ZajeÎcia z prawa wyznaniowego na AP prowadzi ± prof. AP, dr hab. Ryszard
Mojak.
24
DydaktykaÎ zajmujaÎ sieÎ tu ± ks. bp prof. dr hab. W. WysoczanÂski, prof. dr hab.
M. Pietrzak oraz dr Jarosøaw Matwiejuk.
25
ZajeÎcia z prawa wyznaniowego prowadzi tutaj ± ks. dr Bronisøaw Fidelus
(Instytut Prawa Kanonicznego).
26
Prawo wyznaniowe wykøada ks. dr hab., prof. PWT Wiesøaw Wenz (kierownik
Katedry Prawa Kanonicznego w Instytucie Teologii Praktycznej).
27
DydaktykaÎ prawa wyznaniowego zajmujaÎ sieÎ tutaj: sieÎ ks. dr Witold Adamczewski oraz ks. dr Bogusøaw Trzeciak.
28
Np. w WSD w Pøocku zajeÎcia z prawa wyznaniowego prowadzi ± ks. prof. dr
hab. Wojciech GoÂralski; WSD w GdanÂsku ± ks. bp dr Ryszard Kasyna, w WSD w ParadyzÇu ± ks. dr Tadeusz Stanisøawski; w WSD w PrzemysÂlu ± ks. dr JoÂzef Bar; w WSD
w Rzeszowie ± ks. dr Tadeusz Wyskiel; w WSD w Sandomierzu ± ks. dr Jacek Staszak;
w WSD w Poznaniu ± ks. dr Benedykt Glinkowski; w WSD w Biaøymstoku ± ks. dr
Andrzej Kakareko; w WyzÇszym Baptystycznym Seminarium Duchownym w Warszawie ± dr hab., prof. ChAT Tadeusz ZielinÂski.
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prywatnych, tj. w: WyzÇszej Szkole Handlu i Prawa im. R. èazarskiego
w Warszawie29, Colleqium Varsoviensis w Warszawie (funkcjonujaÎcej do niedawna pod nazwaÎ Szkoøa WyzÇsza Warszawska)30, Krakowskiej Szkole WyzÇszej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego31, WyzÇszej Szkole MenedzÇerskiej w Legnicy32 oraz WyzÇszej Szkole Handlowej w Radomiu33.
NalezÇy roÂwniezÇ zauwazÇycÂ, izÇ na niektoÂrych wydziaøach (instytutach) politologii, tj. na: Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
UW w Warszawie34 oraz Wydziale StosunkoÂw MieÎdzynarodowych
i Politologii UJ w Krakowie35, a takzÇe na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu ZielonogoÂrskiego (UZ)36 organizowane saÎ zajeÎcia dotyczaÎce polityki i stosunkoÂw wyznaniowych w Polsce i Europie.
4.2. NAZWA, FORMA, CHARAKTER I WYMIAR ZAJEÎCÂ Z PRAWA WYZNANIOWEGO

W wieÎkszosÂci przypadkoÂw przedmiot ten jest okresÂlany jako ¹Prawo wyznanioweº (UKSW, KUL, UMCS, USÂ, UWr, UO, UAM, UwB,
Uè, UG, ChAT, PAT, PWT Wrocøaw, PWT PoznanÂ, PWT Warszawa, WSD). NiektoÂre uczelnie stosujaÎ nazwy: ¹Polskie prawo wyznanioweº (UW, UWM, UWr) lub ¹PanÂstwowe prawo wyznanioweº
(UMK). Ponadto na niektoÂrych uczelniach prowadzone saÎ zajeÎcia
z ¹Europejskiego prawa wyznaniowegoº (UW, UWr, UJ, KUL).
29

Prawo wyznaniowe wykøada tu ± ks. dr hab., prof. UWM Florian Lempa.
Wykøad z prawa wyznaniowego prowadzi tu ± ks. dr hab., prof. KUL Marian
Stasiak.
31
ZajeÎcia z prawa wyznaniowego prowadzi tutaj ± dr Zdzisøaw Zarzycki.
32
Prawo wyznaniowe wykøada tu ± ks. prof. dr hab. Edward GoÂrecki.
33
Prawem wyznaniowym zajmuje sieÎ tutaj ± ks. bp dr hab., prof. KUL Andrzej
DzieÎga.
34
DydaktykaÎ zajmujaÎ sieÎ tu ± dr hab., prof. UW Janusz Osuchowski, dr Beata
GoÂrowska oraz dr Jarosøaw Szymanek.
35
ZajeÎcia z prawa i polityki wyznaniowej prowadzaÎ tu pracownicy Katedry Historii Polskiej i MysÂli Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i StosunkoÂw MieÎdzynarodowych, do ktoÂrej nalezÇaÎ: prof. dr hab. Jacek Majchrowski (kierownik Katedry), dr
hab. Antoni Dudek i dr BozÇena Bankowicz.
36
W Instytucie Politologii UZ zajeÎcia dydaktyczne prowadzi ± dr Ryszard Michalak.
30
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Niekiedy tezÇ w programach nauczania mozÇna znalezÂcÂ oddzielne
zajeÎcia z ¹Polskiego prawa wyznaniowegoº i ¹Europejskiego prawa
wyznaniowegoº (UWr) albo obejmujaÎce ten sam zakres tematyczny
zajeÎcia prowadzone pod wspoÂlna nazwaÎ ¹Prawo wyznaniowe w Polsce i Europieº (Uniwersytet Rzeszowski ± URz). Na Uniwersytecie
Mikoøaja Kopernika w Toruniu prowadzone saÎ zajeÎcia z ¹Prawa wyznaniowegoº i ¹PanÂstwowego prawa wyznaniowegoº. Natomiast na
Uniwersytecie JagiellonÂskim zajeÎcia z zakresu prawa wyznaniowego
prowadzone saÎ pod wspoÂlnaÎ nazwaÎ ¹Prawo kosÂcielne i wyznanioweº.
MozÇna jednak takzÇe w programie nauczania na tej uczelni znalezÂcÂ
przedmiot: ¹Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiejº.
NalezÇy ponadto zwroÂcicÂ uwageÎ, izÇ na niektoÂrych polskich uczelniach (chodzi tu o wydziaøy i instytuty politologiczne) zagadnienia
z zakresu prawa wyznaniowego saÎ omawiane w ramach takich przedmiotoÂw jak: ¹KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe w Polsceº, ¹Stosunki
religijne i wyznaniowe w Europieº (Uniwersytet ZielonogoÂrski),
¹Stosunki wyznaniowe w RPº, ¹Polityka wyznaniowa wspoÂøczesnych
panÂstwº, ¹Nierzymskokatolickie zwiaÎzki wyznaniowe we wspoÂøczesnej Polsceº (UW), ¹ZwiaÎzki wyznanioweº (Uniwersytet SzczecinÂski),
¹Stosunki narodowosÂciowe, etniczne i wyznaniowe w Europieº (Akademia SÂwieÎtokrzyska), ¹Elementy prawa wyznaniowegoº, ¹ZwiaÎzki
wyznaniowe w stosunkach europejskichº (UJ). Ponadto wspomniecÂ
nalezÇy, izÇ na UwB na kierunku europeistyka, prowadzony jest wykøad
¹Jednostka w prawie wyznaniowym panÂstw czøonkowskich Unii Europejskiejº oraz ¹Stosunki wyznaniowe wspoÂøczesnej Europyº.
ZajeÎcia z prawa wyznaniowego majaÎ najczeÎsÂciej formeÎ wykøadu
(tak jest np. na wydziaøach prawa i administracji: UW, UMSC, USÂ,
UWr, UO, UAM, Uè, UMK, UwB, UG, URz, we wszystkich WSD
oraz na wydziaøach teologicznych: KUL, UKSW, UWM, USÂ, UO
UAM, UMK, USz, PAT, PWT i Bobdanum) lub wykøadu i cÂwiczenÂ
(np. KUL, UKSW, UJ, UWM). Na niektoÂrych uczelniach prowadzone saÎ roÂwniezÇ z tego przedmiotu seminaria (np. KUL, UW, UKSW,
UJ, UAM, UMK, USÂ, UwB) i konwersatoria (np. UMK, UW).
JesÂli chodzi o charakter i wymiar tych zajeÎcÂ, to nalezÇy stwierdzicÂ, izÇ prawo wyznaniowe jest przedmiotem obowiaÎzkowym w programie studioÂw magisterskich na Wydziale Prawa, Prawa Kano-
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nicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Paw-øa II. ZajeÎcia te prowadzone saÎ na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych, na wszystkich trzech kierunkach prowadzonych
w ramach Wydziaøu w Lublinie, tj.: na kierunku prawo ± w wymiarze 45 godz. wykøadowych, na kierunku prawa kanonicznego ±
45 godz. wykøadowych oraz na kierunku administracja ± 45 godz.
wykøadowych. Na kazÇdym z tych kierunkoÂw ± na studiach stacjonarnych ± powadzone saÎ takzÇe cÂwiczenia z prawa wyznaniowego
w podobnym wymiarze, jak wykøad37. ZajeÎcia z prawa wyznaniowego prowadzone saÎ takzÇe na wydziaøach zamiejscowych KUL-u.
Na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych
KUL w Tomaszowie Lubelskim prowadzony jest wykøad z prawa
wyznaniowego w wymiarze 45 godz. oraz cÂwiczenia ± 30 godz.38
Wymiar ten jest zatem nizÇszy nizÇ na Wydziale w Lublinie. Natomiast na Wydziale Zamiejscowym Nauk o SpoøeczenÂstwie KUL
w Stalowej Woli (Instytut Prawa) wymiar zajeÎcÂ z prawa wyznaniowego zostaø ± w ostatnim czasie ± podniesiony i zroÂwnany z wymiarem, jaki istnieje dla studentoÂw kierunku prawo na WPPKiA KUL
(tj. 45 godz. wykøadu i 45 godz. cÂwiczenÂ)39, co niewaÎtpliwie podkresÂla intensywny rozwoÂj prawa wyznaniowego w tym osÂrodku
uniwersyteckim40.
ObowiaÎzkowy charakter majaÎ roÂwniezÇ zajeÎcia z prawa wyznaniowego prowadzone na WPiA Uniwersytetu WarminÂsko-Mazurskiego w Olsztynie, zaroÂwno dla studentoÂw kierunku prawniczego,
jak i administracyjnego. ZajeÎcia te prowadzone saÎ (na obu kierunkach) w wymiarze 15 godz. wykøadu i 15 godz. cÂwiczenÂ na studiach
37

Na studiach niestacjonarnych nie ma cÂwiczenÂ z prawa wyznaniowego. ZajeÎcia
prowadzone saÎ tylko w formie wykøadoÂw i seminarioÂw.
38
Na studiach niestacjonarnych na WZNPIE nie ma cÂwiczenÂ z prawa wyznaniowego. Wykøad prowadzony jest natomiast w podobnym wymiarze czasowym
(tj. 45 godz.).
39
Dla studentoÂw studiujaÎcych w trybie niestacjonarnym nie ma cÂwiczenÂ z prawa
wyznaniowego. Podobnie jak na WPPKiA KUL w Lublinie oraz WZNPiE w Tomaszowie Lubelskim ± prowadzony jest tylko wykøad w wymiarze 45 godz.
40
WczesÂniej wymiar godzinowy zajeÎcÂ z prawa wyznaniowego dla studentoÂw
prawa na WZNoS KUL wynosiø ± 30 godz. wykøadu i 30 godz. cÂwiczenÂ.
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stacjonarnych oraz 9 godz. wykøadu i 9 godz. cÂwiczenÂ na studiach
niestacjonarnych. Na WPiA Uniwersytetu Mikoøaja Kopernika
w Toruniu obowiaÎzkowy charakter ma zaroÂwno wykøad, jak i konwersatorium z panÂstwowego prawa wyznaniowego dla studentoÂw
kierunku administracja, studiujaÎcych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na studiach stacjonarnych wykøad prowadzony jest
w wymiarze 20 godz., konwersatorium ± 15 godz., zasÂ na studiach
niestacjonarnych ± 12 godz. ± wykøad i 9 godz. konwersatorium. Dla
kierunku prawniczego na Wydziale tym nie saÎ prowadzone zajeÎcia
z prawa wyznaniowego. Podobnie obowiaÎzkowy charakter majaÎ
obecnie (od r. ak. 2008/2009) zajeÎcia z prawa wyznaniowego dla
studentoÂw kierunku administracja studiujaÎcych na WPiA UMCS
w Lublinie, gdzie na studiach uzupeøniajaÎcych ± II stopnia (SUM)
prowadzony jest wykøad z tego przedmiotu w wymiarze 30 godz. ±
studia stacjonarne, 24 godz. ± studia niestacjonarne (wieczorowe)
i 27 godz. ± studia niestacjonarne (zaoczne) ± w tym 18 godz. wykøad
i 9 godz. ± cÂwiczenia. Natomiast na kierunku prawniczym, prawo
wyznaniowe ma charakter przedmiotu kierunkowego i prowadzone
jest w formie wykøadu, w wymiarze 30 godz. ± studia stacjonarne, 24
godz. ± studia wieczorowe i 18 godz. ± studia zaoczne. NalezÇy zatem
zauwazÇycÂ, izÇ charakter, jak i wymiar zajeÎcÂ z prawa wyznaniowego na
WPiA UMCS zostaø podniesiony. WczesÂniej prowadzony byø tylko
wykøad monograficzny (do wyboru) z tego przedmiotu w wymiarze
15 godz. dla wszystkich tryboÂw studioÂw41. To podkresÂla intensywny
rozwoÂj tej dyscypliny prawniczej na tej Uczelni. Na Uniwersytecie
Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego prawo wyznaniowe obowiaÎzkowo
wykøadane jest na obu wydziaøach tej uczelni (WPK i WPiA). Na
Wydziale Prawa Kanonicznego ± na obu istniejaÎcych tam specjalizacjach (kanoniczno-cywilnej i kanonicznej) ± prowadzony jest wykøad
z prawa wyznaniowego w wymiarze 45 godz. i cÂwiczenia ± w wymiarze 30 godz., a takzÇe seminarium naukowe. Natomiast na WPiA
wykøad z prawa wyznaniowego (dla kierunku administracja) prowa41
Obecnie prowadzony jest takzÇe wykøad monograficzny ± do wyboru w wymiarze 30 godz. ± studia stacjonarne i 15 godz. ± studia zaoczne na kierunku administracja
dla studentoÂw, ktoÂrzy rozpoczeÎli studia we wczesÂniejszych latach.
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dzony jest w wymiarze 30 godz. na studiach stacjonarnych i 24 na
studiach niestacjonarnych oraz seminarium magisterskie. Ponadto
zgodnie z nowym programem nauczania obowiaÎzkowy jest wykøad
z prawa wyznaniowego dla studentoÂw Wydziaøu Prawa Uniwersytetu w Biaøymstoku, w wymiarze 30 godz. na studiach stacjonarnych
i 15 na studiach niestacjonarnych. NalezÇy takzÇe zauwazÇycÂ, izÇ na
wszystkich wydziaøach teologii oraz we wszystkich wyzÇszych seminariach duchownych KosÂcioøa katolickiego w Polsce wykøad z prawa
wyznaniowego ma charakter obowiaÎzkowy. Jest on prowadzony na
VI roku studioÂw w wymiarze 15 godzin.
Na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego prawo wyznaniowe ma
charakter przedmiotu specjalizacyjnego do wyboru. Tak jest w przypadku konwersatorium z przedmiotu ¹Europejskie prawo wyznanioweº, ktoÂre prowadzone jest na kierunku prawo ± w wymiarze 30
godz. na studiach stacjonarnych. Natomiast na kierunku administracja wykøad i konwersatorium z przedmiotoÂw: ¹Prawo wyznanioweº
oraz ¹Prawo wyznaniowe w Europieº prowadzonych na studiach
stacjonarnych w wymiarze 30 godz. ± kazÇde, majaÎ charakter zajeÎcÂ
uzupeøniajaÎcych, do wyboru.
Charakter przedmiotu fakultatywnego, do wyrobu (nalezÇaÎcego
do tzw. grupy podstawowej) ma prawo wyznaniowe na WPiA Uniwersytetu JagiellonÂskiego, gdzie dla kierunku prawo, na studiach
stacjonarnych prowadzony jest wykøad pt. ¹Prawo kosÂcielne i wyznanioweº ± w wymiarze 45 godz. oraz wykøad ¹Prawo wyznaniowe
w Unii Europejskiejº ± w wymiarze 30 godz. (jako przedmiot z tzw.
grupy specjalizacyjnej). Natomiast na kierunku administracyjnym
prowadzony jest jedynie drugi z wymienionych wykøadoÂw, w podobnym wymiarze. Na studiach niestacjonarnych nie ma zajeÎcÂ z prawa
wyznaniowego. Podobny charakter, czyli charakter przedmiotu fakultatywnego do wyboru ± ma prawo wyznaniowe na WPAiE Uniwersytetu Wrocøawskiego oraz w WyzÇszej Szkole MenedzÇerskiej
w Legnicy.
Natomiast przedmiotem kierunkowym (podstawowym) do wyboru ± prawo wyznaniowe jest dla studentoÂw prawa i administracji
na: Uniwersytecie èoÂdzkim (30 godz. ± studia stacjonarne i wieczorowe) oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu
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(30 godz. ± studia stacjonarne, niestacjonarne i eksternistyczne),
a takzÇe dla studentoÂw prawa na Uniwersytecie GdanÂskim (15 godz.
± studia stacjonarne) oraz dla studentoÂw administracji na Uniwersytecie Rzeszowskim. Taki sam charakter przedmiot ten ma dla studentoÂw administracji w Colleqium Varsoviensis w Warszawie.
5. PODREÎCZNIKI PRAWA WYZNANIOWEGO

W chwili obecnej na rynku wydawniczym istniejaÎ trzy podreÎczniki akademickie oraz jeden przeznaczony dla studentoÂw teologii.
NajwczesÂniej pojawiø sieÎ podreÎcznik M. Pietrzaka pt. Prawo wyznaniowe. Opublikowany on zostaø w 1988 r. przez wydawnictwo PWN
Warszawie. Doczekaø sieÎ on tezÇ wielu wznowienÂ. Ostatnie jego wydanie ukazaøo sieÎ w 2005 r. w wydawnictwie Lexis Nexis w Warszawie. PodreÎcznik ten køadzie nacisk na kwestie relacji panÂstwo-KosÂcioÂø w ujeÎciu historycznym, obszernie przedstawiajaÎc sytuacjeÎ zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w II RP oraz w okresie Polski Ludowej.
W roku 2000 ukazaøo sieÎ pierwsze wydanie podreÎcznika pt. Polskie prawo wyznaniowe autorstwa J. Krukowskiego i K. Warchaøowskiego, opublikowane w wydawnictwie PWN w Warszawie42. Kolejne
wydania tego podreÎcznika ± zaktualizowane przez J. Krukowskiego
i opublikowane w wydawnictwie Lexis Nexis w Warszawie ± pochodzaÎ
z 2005 i 2006 roku. W 2007 r. ukazaøo sieÎ najnowsze (czwarte) wydanie
tego podreÎcznika. PodreÎcznik ten w szczegoÂlny sposoÂb akcentuje pozycjeÎ prawnaÎ KosÂcioøa katolickiego i jego jednostek organizacyjnych.
W roku 2006 ukazaø sieÎ podreÎcznik trzech autoroÂw: A. Mezglewskiego, H. Misztala, P. Stanisza pt. Prawo wyznaniowe, opublikowany przez Wydawnictwo C. H. Beck w Warszawie. Stanowi on kontynuacjeÎ wczesÂniejszych podreÎcznikoÂw prawa wyznaniowego przygotowywanych pod redakcjaÎ H. Misztala i P. Stanisza43. W grudniu
42

Zob. J. Krukowski, K. Warchaøowski, Polskie prawo wyznaniowe, red.
J. Krukowski, Warszawa 2000.
43
Zob. H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe. Zagadnienia wsteÎpne. Rys historyczny, Lublin 1996; Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, pod red. H. Misztala,
Lublin-Sandomierz 1999; Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000; Prawo
wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003.
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2007 r. pojawiøo sieÎ drugie wydanie tego podreÎcznika zaktualizowane
i rozszerzone44. PodreÎcznik ten cechuje wyjaÎtkowo szerokie spektrum zagadnienÂ oraz nowatorskie ujeÎcie caøosÂci problematyki przedmiotu.
OproÂcz podreÎcznikoÂw akademickich w roku 2003 pojawiø sieÎ
podreÎcznik prawa wyznaniowego autorstwa W. GoÂralskiego pt.
WsteÎp do prawa wyznaniowego, wydany przez Pøocki Instytut Wydawniczy, ktoÂry kierowany jest przede wszystkim do studentoÂw wyzÇszych seminarioÂw duchownych.
PODSUMOWANIE

Kondycja prawa wyznaniowego jako dyscypliny naukowej i dydaktycznej w ciaÎgu ostatnich kilku lat istotnie wzrosøa. DynamikeÎ jej
rozwoju potwierdza nie tylko fakt, izÇ uprawia jaÎ coraz wieÎksza liczba
osoÂb, ale takzÇe to, izÇ ulegøy poszerzaniu kierunki badawcze przedstawicieli tej nauki. Obecnie najwieÎksza liczba osoÂb uprawiajaÎcych
prawo wyznaniowe wywodzi sieÎ z KUL, UW oraz UKSW. Za rozwojem badanÂ posteÎpuje takzÇe rozwoÂj w zakresie dydaktyki. Obecnie prawo wyznaniowe wykøadane jest na 15 polskich uniwersytetach (KUL, UMCS, UW, UKSW, UJ, USÂ, UO, UWr, UAM, Uè,
UMK, UG, UWM, UwB, URz), na Akademii Podlaskiej, na 4
uczelniach teologicznych (ChAT, PAT, PWT ¹Bobolanumº Warszawa, PWT Wrocøaw), na 7 uniwersyteckich wydziaøach teologii
(KUL, UKSW, UWM, USÂ, UO, UAM, UMK) oraz w kilku uczelniach niepublicznych (WyzÇsza Szkoøa Handlu i Prawa im. èazarskiego w Warszawie, Colleqium Varsoviensis w Warszawie, Krakowska
Szkoøa WyzÇsza im. A. F. Modrzewskiego, WyzÇsza Szkoøa MenedzÇerska w Legnicy oraz WyzÇsza Szkoøa Handlowa w Radomiu). Jest ono
takzÇe przedmiotem obowiaÎzkowym zajeÎcÂ we wszystkich wyzÇszych
seminariach duchownych prowadzonych przez KosÂcioÂø katolicki
w Polsce. W programach nauczania przedmiot ten funkcjonuje naj44
Zob. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe; wydanie drugie: zaktualizowane i rozszerzone. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008.
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czeÎsÂciej jako przedmiot obowiaÎzkowy lub kierunkowy do wyboru.
ZwieÎkszyø sieÎ takzÇe wymiar godzinowy zajeÎcÂ z prawa wyznaniowego
na niektoÂrych uczelniach (WZNoS KUL, WP UwB, WPiA UMCS).
RozwoÂj dydaktyki poteÎgowany jest takzÇe pojawiajaÎcymi sieÎ na rynku wydawniczym nowymi (aktualizowanymi) podreÎcznikami prawa
wyznaniowego.
THE DIRECTION AND DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT
OF THE SCIENCE AND TEACHING OF ECCLESIASTICAL LAW
IN POLAND

Summary
The article presents the condition of ecclesiastical law as a scientific
and academic discipline. It describes the main areas of research undertaken by individual representatives of the doctrine during the last years, as
well as the scope and character of ecclesiastical law classes taught at Polish
universities and colleges. Moreover, the author characterizes the textbooks on ecclesiastical law available on the Polish market and depicts
the currently observable phenomenon of the consolidation of ecclesiastical law lecturers in Poland.

