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1. WSTEÎP

Zakøadanie i prowadzenie szkoÂø jest w Polsce prawem gwarantowanym przez KonstytucjeÎ Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia
1997 r.1 (art. 70 ust. 3). Zgodnie z zasadaÎ ogoÂlnaÎ zawartaÎ w ustawie
zasadniczej, takzÇe ustawy zwykøe, takie jak: ustawa z dnia 7 wrzesÂnia
1991 r. o systemie osÂwiaty2 (art. 5 ust. 2), ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.
± Prawo o szkolnictwie wyzÇszym3 (art. 20), gwarantujaÎ mozÇliwosÂcÂ
zakøadania i prowadzenia szkoÂø osobom fizycznym i prawnym. Ani
Konstytucja, ani tezÇ ustawodawstwo szkolne wsÂroÂd podmiotoÂw
uprawnionych do prowadzenia szkoÂø nie wymienia z nazwy zÇadnego
z dziaøajaÎcych w Polsce zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Niemniej podmioty
wyznaniowe wchodzaÎ w zakres pojeÎcia ¹osoby fizyczne i prawneº,
ktoÂrym zostaøy okresÂlone podmioty uprawnione do zakøadania i prowadzenia szkoÂø. Odpowiednie gwarancje na rzecz kosÂcioøoÂw i innych
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w zakresie dziaøalnosÂci edukacyjno-naukowej zapisane zostaøy natomiast w Konkordacie mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ z 28 lipca 1993 r.4 (art. 14-15), ustawach regulujaÎcych w sposoÂb indywidualny status prawny poszczegoÂl1
2
3
4

DzU, nr 78, poz. 483 z poÂzÂn. zm.
Tekst jedn. DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z poÂzÂn. zm.
DzU, nr 164, poz. 1365 z poÂzÂn. zm.
DzU z 1998 r., nr 51, poz. 318.
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nych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych5 oraz w ustawie o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania6 (art. 21, 22). KosÂcioøy i inne
zwiaÎzki wyznaniowe realizujaÎ zadania naukowe i edukacyjne poprzez prowadzenie szkoÂø wyznaniowych oraz w ramach szkolnictwa
panÂstwowego7.

5

Por. art. 20, 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU, nr 29, poz. 154 z poÂzÂn. zm.); art. 16, 19
ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku PanÂstwa do Polskiego Autokefalicznego
KosÂcioøa Prawosøawnego (DzU, nr 66, poz. 287 z poÂzÂn. zm.); 16 ust. 1, 19 ust. 1 ustawy
z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego
w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU, nr 73, poz. 323 z poÂzÂn. zm.); art. 14 ust. 1, 16 ust. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU, nr 97, poz. 479 z poÂzÂn. zm.); art. 13
ust. 1, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
ChrzesÂcijan BaptystoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU, nr 97, poz. 480 z poÂzÂn. zm.);
art. 13 ust. 1, 15 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU, nr 97, poz. 481
z poÂzÂn. zm.); art. 11 ust. 1, 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku
PanÂstwa do KosÂcioøa Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU, nr 97,
poz. 482 z poÂzÂn. zm.); art. 13 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do
gmin wyznaniowych zÇydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU, nr 41, poz. 251
z poÂzÂn. zm.); art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do
KosÂcioøa Katolickiego MariawitoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU, nr 41, poz. 252
z poÂzÂn. zm.); art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do
KosÂcioøa Starokatolickiego MariawitoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU, nr 41, poz.
253 z poÂzÂn. zm.); art. 14 ust. 1, 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku
PanÂstwa do KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU, nr 41,
poz. 254 z poÂzÂn. zm.). JedynaÎ ustawaÎ indywidualnaÎ, w ktoÂrej nie zawarto przepisoÂw
gwarantujaÎcych mozÇliwosÂcÂ zakøadania i prowadzenia szkoÂø przez kosÂcielne osoby
prawne, jest ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU, nr 73, poz. 324 z poÂzÂn. zm.).
Nie oznacza to jednak, izÇ KosÂcioÂø ten jest pozbawiony takiej mozÇliwosÂci, poniewazÇ
w sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje sieÎ przepisy powszechnie
obowiaÎzujaÎce (art. 1 ust. 2), a te gwarantujaÎ, po speønieniu wymaganych przesøanek,
mozÇliwosÂcÂ zakøadania i prowadzenia szkoÂø wszystkim osobom prawnym i fizycznym.
6
Tekst jedn. DzU z 2005 r., nr 231, poz. 1965 z poÂzÂn. zm.
7
Por. A. Mezglewski, DziaøalnosÂcÂ naukowa i edukacyjna, w: A. Mezglewski, H.
Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, s. 161.
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2. RYS HISTORYCZNY

W 1921 r. utworzono w Uniwersytecie Warszawskim Wydziaø
Teologii Ewangelickiej8, a w 1925 r. Studium Teologii Prawosøawnej.
Po zakonÂczeniu II wojny sÂwiatowej Studium Teologii Prawosøawnej
nie otrzymaøo ze strony wøadz komunistycznych zezwolenia na wznowienie dziaøalnosÂci. Natomiast Wydziaø Teologii Ewangelickiej, ktoÂry poczaÎwszy od roku akademickiego 1945/1946 wznowiø dziaøalnosÂcÂ,
zostaø ¹wyodreÎbnionyº w 1954 r. ze struktur Uniwersytetu i przeksztaøcony ± przy wspoÂøudziale kosÂcioøoÂw starokatolickich w ChrzesÂcijanÂskaÎ AkademieÎ TeologicznaÎ w Warszawie. PodstawaÎ prawnaÎ, na
mocy ktoÂrej powoøano do istnienia ChAT, byøy dwie niepublikowane
uchwaøy Rady MinistroÂw9. Pierwsza z nich to uchwaøa nr 727/54
Prezydium RzaÎdu z dnia 26 pazÂdziernika 1954 r. w sprawie organizacji studioÂw teologii chrzesÂcijanÂskiej. Ten lapidarny dokument stwierdzaø, zÇe minister szkolnictwa wyzÇszego zostaje zobowiaÎzany do przeksztaøcenia Wydziaøu Teologii Ewangelickiej UW w ChrzesÂcijanÂskaÎ
AkademieÎ TeologicznaÎ w Warszawie (§ 1 ust. 1) i wymieniaø instytucje panÂstwowe majaÎce uczestniczycÂ w tych dziaøaniach (§ 1 ust. 2 ± 4).
Druga to uchwaøa nr 728/54 Rady MinistroÂw z dnia 26 pazÂdziernika
1954 r. w sprawie usamodzielnienia Wydziaøu Teologii Ewangelickiej
Uniwersytetu Warszawskiego. Moc prawnaÎ tego aktu antydatowano,
tzn. zaczeÎøa obowiaÎzywacÂ z dniem 1 wrzesÂnia 1954 r. Stwierdzaøa ona,
zÇe z Uniwersytetu Warszawskiego wyodreÎbnia sieÎ Wydziaø Teologii
Ewangelickiej, ktoÂry na podstawie dotychczas obowiaÎzujaÎcych go
przepisoÂw kontynuowacÂ beÎdzie swaÎ dziaøalnosÂcÂ jako ChrzesÂcijanÂska
Akademia Teologiczna w Warszawie (§ 1). Uchwaøa regulowaøa takzÇe wazÇnaÎ kwestieÎ dla ustroju nowej uczelni. OtoÂzÇ, uzyskiwanie stopni
i tytuøoÂw naukowych oraz zasady organizacyjne regulowacÂ miaøy
nadal przepisy obowiaÎzujaÎce w dniu wejsÂcia w zÇycie niniejszej uchwaøy na Wydziale Teologii Ewangelickiej (§ 2). W okresie organizacji
8

Szerzej na ten temat zob. W. Gastpary, Wydziaø Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, ¹Rocznik Teologicznyº 1974, s. 5-21.
9
Ich tresÂcÂ przytacza publikacja: 50 lat ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie, Warszawa 2005, s. 99-102.
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ChAT przepis ten byø wyjaÎtkowo korzystny10. Jak widacÂ, obie
uchwaøy operujaÎ roÂzÇnaÎ terminologiaÎ dotyczaÎcaÎ powstania ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej. Pierwsza stanowi o ¹przeksztaøceniuº Wydziaøu Teologii Ewangelickiej w ChAT. Druga o jego ¹wyodreÎbnieniuº i ¹kontynuacji dziaøalnosÂciº jako ChAT. Rzeczywistym
zamiarem strony rzaÎdowej byøa jednakzÇe likwidacja wydziaøoÂw teologii na uniwersytetach panÂstwowych, w tym Wydziaøu Teologii
Ewangelickiej UW. StaÎd tezÇ nalezÇy przyjaÎcÂ, zÇe de iure ChrzesÂcijanÂska
Akademia Teologiczna w Warszawie nie jest jego nasteÎpcaÎ prawnym.
Finalnym aktem potwierdzajaÎcym utworzenie nowej uczelni byøa
publikacja w Dzienniku UrzeÎdowym Ministerstwa Szkolnictwa WyzÇszego z 13 stycznia 1955 r. zarzaÎdzenia Ministra Szkolnictwa WyzÇszego okresÂlajaÎcego struktureÎ organizacyjnaÎ ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Dokument ten wyodreÎbniaø SekcjeÎ
Teologii Ewangelickiej i SekcjeÎ Teologii Starokatolickiej jako podstawowe piony organizacyjne ChAT; dopiero w ich ramach miaø nasteÎpowacÂ podziaø na katedry i zakøady. W 1957 r. nastaÎpiøy zmiany
w strukturze organizacyjnej ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej, ktoÂre w konsekwencji doprowadziøy do powstania Sekcji Teologii Prawosøawnej. Zmiany w organizacji i ustroju ChAT zostaøy formalnie zatwierdzone przez publikacjeÎ w Dzienniku UrzeÎdowym Ministerstwa Szkolnictwa WyzÇszego z 3 wrzesÂnia 1957 r.11 zarzaÎdzenia
DUS-I-2/15/57 Ministra Szkolnictwa WyzÇszego z dnia 30 lipca 1957 r.
w sprawie zmian organizacyjnych ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. PoøaÎczenie sÂrodowisk: ewangelickiego, prawosøawnego i starokatolickiego, zadecydowaøo o nadaniu ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej charakteru mieÎdzywyznaniowego i ekumenicznego.
Z biegiem lat, mimo wielu trudnosÂci, w znacznej mierze wynikajaÎcych z uwarunkowanÂ politycznych PRL, uczelnia systematycznie
10

W oparciu o ten przepis byøo mozÇliwe m.in. przeprowadzenie dwoÂch przewodoÂw habilitacyjnych: w 1958 r. ks. dra. M. Rode i w latach 1958-1959 ks. dra A. Naumczyka.
11
Nr 10, poz. 46.
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sieÎ rozwijaøa, angazÇujaÎc nowych nauczycieli akademickich, zwieÎkszajaÎc liczbeÎ przyjmowanych studentoÂw, organizujaÎc wydawnictwo i powieÎkszajaÎc ksieÎgozbioÂr. StudentoÂw ChAT otaczano opiekaÎ, m.in.
umozÇliwiajaÎc im tworzenie studenckich koÂø naukowych i zespoøoÂw
o charakterze artystycznym czy sportowym12.
Przemiany ustrojowe po roku 1989 pozwoliøy rozszerzycÂ uczelniom wyzÇszym, takzÇe uczelniom teologicznym, ich zakres dziaøania
i autonomii. ChrzesÂcijanÂska Akademia Teologiczna wykorzystaøa teÎ
mozÇliwosÂcÂ, opracowujaÎc w 1991 r. nowy statut uczelni13, a takzÇe regulaminy: studioÂw, organizacyjny oraz samorzaÎdu studenckiego.
W roku akademickim 1991/1992 rozpoczaÎø dziaøalnosÂcÂ Ekumeniczny
Instytut Pedagogiczno-Katechetyczny. Byø on praktycznaÎ formaÎ odpowiedzi na wyzwanie postawione przed zwiaÎzkami wyznaniowymi
przez wprowadzenie nauki religii do szkoÂø. Chodziøo o przygotowanie
kadry katechetoÂw zdolnych nie tylko do prowadzenia nauczania religii w szkoøach, ale takzÇe ± w miareÎ potrzeby ± mogaÎcych wykøadacÂ
przedmioty ogoÂlnoksztaøcaÎce. W czerwcu 1995 r. pierwsi absolwenci
tego Instytutu uzyskali dyplomy magistra teologii w zakresie pedagogiki religijnej. Po kilku latach dosÂwiadczenÂ wyøoniøa sieÎ koniecznosÂcÂ restrukturyzacji Instytutu poprzez przeksztaøcenie go w Ekumeniczny Instytut Pedagogiczny. Polegaøa ona na uruchomieniu na kierunku pedagogika trzyletnich licencjackich wyzÇszych studioÂw zawodowych w zakresie dwoÂch specjalnosÂci. W roku akademickim 1996/
12
Szerzej na ten temat zob. W. Niemczyk, DziesieÎcÂ lat istnienia, ¹Rocznik Teologicznyº 1965, s. 7-110; W. Gastpary, ChrzesÂcijanÂska Akademia Teologiczna w drugim
dziesieÎcioleciu swojego istnienia 1964-1974, ¹Rocznik Teologicznyº 1974, s. 127-255;
J. T. Maciuszko, Dzieje ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej w latach 1954-1966, w:
50 lat ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, s. 9-29; M. Bendza, Dzieje
ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej w latach 1966-1989, w: tamzÇe, s. 31-81.
13
Zob. Statut ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Warszawa
1992, mps w posiadaniu autora. Statut zostaø uchwalony przez Senat ChAT 19 listopada 1991 r. i zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej Andrzeja Stelmachowskiego w porozumieniu z Prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej biskupem Zdzisøawem TrandaÎ 13 marca 1992 r. Po zøozÇeniu artykuøu do druku wszedø w zÇycie nowy
Statut ChAT, uchwalony przez Senat tejzÇe uczelni 7 kwietnia 2008 r., a zatwierdzony
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyzÇszego 18 kwietnia 2008 r. decyzjaÎ opatrzonaÎ
sygnaturaÎ DSW-1-03-410/64/08.

104

DARIUSZ WALENCIK

1997 przyjeÎto pierwszych studentoÂw na studia w zakresie pracy socjalnej, rok poÂzÂniej rozpoczeÎøa dziaøalnosÂcÂ druga specjalnosÂcÂ ± pedagogika szkolna i korekcyjna. PoczynajaÎc od roku akademickiego
1999/2000 absolwenci wyzÇszych studioÂw zawodowych mogaÎ kontynuowacÂ naukeÎ na uzupeøniajaÎcych dwuletnich studiach magisterskich. Pozyskanie przez uczelnieÎ profesoroÂw o znacznym dorobku
naukowym umozÇliwiøo podjeÎcie decyzji o utworzeniu z dniem 1 marca 1994 r. Studium Doktoranckiego w zakresie nauk teologicznych.
W roku akademickim 2006/2007 ChAT liczyøa okoøo tysiaÎca studentoÂw, 90 nauczycieli akademickich ± w tym 20 profesoroÂw i doktoroÂw habilitowanych, 38 doktoroÂw oraz 32 asystentoÂw, starszych
wykøadowcoÂw i wykøadowcoÂw. ChrzesÂcijanÂska Akademia Teologiczna aktualnie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora oraz prowadzenia przewodoÂw o nadanie stopnia naukowego
doktora habilitowanego, a takzÇe tytuøu profesora nauk teologicznych
i nadawania godnosÂci doktora honoris causa14.
3. SÂCIEZÇKA PARLAMENTARNA PROJEKTU USTAWY O CHAT

23 lipca 1999 r., na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji, wpøynaÎø
do Marszaøka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji poselski
projekt ustawy o ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Projekt poparøo 67 posøoÂw z roÂzÇnych kluboÂw parlamentarnych15.
14
Szerzej na ten temat zob. W. WysoczanÂski, Dzieje ChrzesÂcijanÂskiej Akademii
Teologicznej w latach 1989-2004, w: 50 lat ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie, s. 83-98.
15
Byli to nasteÎpujaÎcy posøowie (kolejnosÂcÂ alfabetyczna): Franciszek Adamczyk;
Jerzy Barzowski; Czesøaw Bielecki, Paweø Bryøowski, Jan Chmielewski, Marian Adam
CyconÂ, Mirosøaw Czech, Karol DziaøoszynÂski, Joanna Fabisiak, Czesøaw Fiedorowicz,
Andrzej Folwarczny, Wøadysøaw Frasyniuk, Radosøaw Gawlik, Jerzy Godzik, Helena
GoÂralska, Barbara Imioøczyk, Zbigniew Janas, Kazimierz JoÂzef Janiak, Tadeusz Jarmuziewicz, Maria Kleitz-ZÇoÂøtowska, Jan Klimek, Zofia Krasicka-Domka, Henryk
Kroll, Jan KroÂl, Olga KrzyzÇanowska, Dariusz Kubiak, GrazÇyna Langowska, JoÂzef
Lassota, Zbigniew Leraczyk, Janusz Lewandowski, Piotr Lewandowski, Irena Lipowicz, Jan LitynÂski, Jerzy Stanisøaw Madej, Tadeusz Mazowiecki, Piotr Nowina-Konopka, Jan Oraniec, Jerzy OsiatynÂski, Andrzej Osnowski, Ryszard Andrzej Ostrowski,
Grzegorz Piechowiak, Stanisøaw Alfred Pilniakowski, Andrzej Potocki, Wøodzimierz
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Wnioskodawcy upowazÇnili do reprezentowania ich w toku dalszych
prac parlamentarnych posøa Tadeusza Jacka ZielinÂskiego16.
ZwieÎzøe dwustronicowe uzasadnienie projektu ustawy informowaøo, izÇ ¹PrzedøozÇony projekt ma za zadanie zapewnicÂ ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej w Warszawie prawnaÎ podstaweÎ dziaøalnosÂci w postaci odreÎbnej ustawy. Akademia jest uczelniaÎ panÂstwowaÎ
od chwili powstania tj. od 1954 r., kiedy to w nurcie dziaøanÂ majaÎcych
na celu usunieÎcie WydziaøoÂw Teologii z uniwersytetoÂw utworzono jaÎ
na bazie Wydziaøu Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. [...] ChAT ma wieÎc historieÎ podobnaÎ do utworzonej roÂwniezÇ
w drodze uchwaøy RzaÎdu PRL Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, powstaøej w tym samym 1954 r. z Wydziaøu Teologii Katolickiej UW. PrzystaÎpienie przez Sejm RP do prac nad ustawowaÎ regulacjaÎ poøozÇenia Akademii Teologii Katolickiej i przeksztaøcenia jej
w Uniwersytet Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego w Warszawie17 otwiera drogeÎ i tworzy atmosfereÎ do unormowania sytuacji prawnej
ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej. Trzeba jednak zaznaczycÂ,
izÇ ChAT beÎdaÎca uczelniaÎ o znacznie mniejszym potencjale nizÇ Akademia Teologii Katolickiej nie wnioskuje rozszerzenia zakresu jej
dziaøania, a jedynie wnosi o ustawowe usankcjonowanie jej bytu
prawnegoº18.
Puzyna, ElzÇbieta Radziszewska, Jan Rulewski, Grzegorz Schetyna, Ewa Sikorska-Trela, Andrzej Smirnow, Andrzej SmolinÂski, Joanna StareÎga-Piasek, Maria Stolzman, Kazimierz Szczygielski, Adam Stanisøaw Szejnfeld, Stanisøaw Szwed, Iwona SÂledzinÂska-KatarasinÂska, Antoni Tyczka, Urszula Wachowska, Edward Wende, Andrzej
Wielowieyski, Henryk Wujec, Jan WyrowinÂski, Jerzy Grzegorz ZajaÎc, Marcin Zawiøa,
Marek ZielinÂski, Tadeusz Jacek ZielinÂski, Adam Jacek ZÇylinÂski.
16
Por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja III, Druk nr 1300, Poselski
projekt ustawy o ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
17
Por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja III, Druk nr 1251, RzaÎdowy
projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego w Warszawie. Projekt wpøynaÎø do Marszaøka Sejmu 15 lipca 1999 r. W przypadku braku
omawianej inicjatywy ustawodawczej ChAT byøaby jedynaÎ wyzÇszaÎ uczelniaÎ panÂstwowaÎ powoøanaÎ do istnienia w drodze uchwaøy Rady MinistroÂw i zarzaÎdzenia Ministra
Szkolnictwa WyzÇszego.
18
Por. Uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy o ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja III, Druk nr
1300, s. 1.
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Projekt ustawy skøadaø sieÎ z 7 artykuøoÂw. Pierwszy podkresÂlaø
rodowoÂd Akademii i okresÂlaø jej siedzibeÎ. Drugi wyznaczaø podstawowe kierunki dziaøalnosÂci. Trzeci stanowiø o uprawnieniach do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii: ewangelickiej, prawosøawnej i starokatolickiej.
Czwarty precyzowaø podmioty sprawujaÎce nadzoÂr nad AkademiaÎ.
PiaÎty i szoÂsty dotyczyøy kwestii dotychczasowych praw i zobowiaÎzanÂ
uczelni, zwøaszcza o charakterze majaÎtkowym. SioÂdmy okresÂlaø termin vacatio legis.
Marszaøek Sejmu ± na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 8 oraz zgodnie
z art. 34 ust. 1 i art. 37 ust. 1 oÂwczesÂnie obowiaÎzujaÎcego Regulaminu
Sejmu19 ± skierowaø 11 sierpnia 1999 r. powyzÇszy projekt ustawy do
Komisji Edukacji, Nauki i MøodziezÇy do pierwszego czytania. Ta
z kolei 13 wrzesÂnia 1999 r. wystaÎpiøa do Rady GøoÂwnej Szkolnictwa
WyzÇszego o podjeÎcie uchwaøy dotyczaÎcej omawianego projektu ustawy. Prezydium Rady GøoÂwnej Szkolnictwa WyzÇszego stosownie do
art. 42 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 wrzesÂnia 1990 r. o szkolnictwie
wyzÇszym20, na podstawie opinii Komisji Rozwoju i Organizacji tejzÇe
Rady, dziaøajaÎc z upowazÇnienia Rady GøoÂwnej pozytywnie zaopiniowaøo przedøozÇony projekt ustawy, pod warunkiem wykresÂlenia z niego art. 3 i w konsekwencji zmiany numeracji nasteÎpnych artykuøoÂw21.
Stanowisko takie uzasadniono faktem, izÇ celem projektu ustawy byøo
zapewnienie podstawy prawnej dla dalszej dziaøalnosÂci ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej. Jako zÇe ChAT posiadaøa w chwili podejmowania uchwaøy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora nauk teologicznych oraz do przeprowadzania przewodoÂw
habilitacyjnych i przewodoÂw o nadanie tytuøu profesora w zakresie
nauk teologicznych, art. 3 w proponowanym brzmieniu moÂgø ograniczycÂ dotychczasowe uprawnienia. Ponadto wskazano, zÇe warunki,
jakie musi speøniacÂ jednostka uczelni, aby uzyskacÂ uprawnienia do
19

Por. Uchwaøa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. ± Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. MP z 1998 r., nr 44, poz. 618 z poÂzÂn.
zm.).
20
DzU, nr 65, poz. 385 z poÂzÂn. zm.
21
Por. Uchwaøa nr 548/99 Prezydium Rady GøoÂwnej Szkolnictwa WyzÇszego
z dnia 23 wrzesÂnia 1999 r., kserokopia w posiadaniu autora.
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nadawania stopni naukowych i przeprowadzania posteÎpowanÂ w sprawach nadania tytuøu profesora, okresÂlone zostaøy w ustawie z dnia
12 wrzesÂnia 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych22
i powinny obowiaÎzywacÂ we wszystkich uczelniach. Nie ma wieÎc potrzeby formuøowacÂ ich odreÎbnie w ustawie o ChAT23.
28 grudnia 1999 r. do Marszaøka Sejmu wpøyneÎøo stanowisko
Rady MinistroÂw w sprawie poselskiego projektu ustawy o ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej w Warszawie24. Rada MinistroÂw wyraziøa w nim poglaÎd, izÇ istnieje podstawa prawna dla dziaøalnosÂci
ChAT w Warszawie w postaci uchwaøy Rady MinistroÂw nr 728/54
z 26 pazÂdziernika 1954 r. w sprawie usamodzielnienia Wydziaøu Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ten akt prawny
reguluje ± w przekonaniu RzaÎdu ± w sposoÂb niekwestionowany przez
nikogo, funkcjonowanie ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej.
BioraÎc jednak pod uwageÎ obowiaÎzujaÎcy na podstawie ustawy o szkolnictwie wyzÇszym25 tryb tworzenia panÂstwowych uczelni wyzÇszych,
Rada MinistroÂw zajeÎøa pozytywne stanowisko w sprawie podjeÎcia
prac nad uporzaÎdkowaniem statusu prawnego ChAT.
W dokumencie tym zwroÂcono takzÇe uwageÎ na regulacje wymagajaÎce korekty lub zdecydowanej zmiany. Po pierwsze, na sformuøowanie art. 3 projektu ustawy, ktoÂry ± w opinii RzaÎdu ± jest tylko
zbeÎdnym powtoÂrzeniem przepisoÂw ustawy o tytule naukowym i stopniach naukowych. PodkresÂlono, zÇe projekt ustawy o ChrzesÂcijanÂskiej
Akademii Teologicznej nie powinien zawieracÂ regulacji znajdujaÎcych
sieÎ w innych przepisach, jesÂli celem ustawy jest jedynie porzaÎdkowanie statusu uczelni. WaÎtpliwosÂci wzbudziøy roÂwniezÇ proponowane
zapisy art. 5 i art. 6. Zagadnienia regulowane w tych przepisach oraz
22

DzU, nr 65, poz. 386 z poÂzÂn. zm.
Por. Uzasadnienie Uchwaøy nr 548/99 Prezydium Rady GøoÂwnej Szkolnictwa
WyzÇszego z dnia 23 wrzesÂnia 1999 r., s. 1-2; kserokopia w posiadaniu autora.
24
Por. Pismo Prezesa Rady MinistroÂw Jerzego Buzka nr DSPR-140-116(2)/99 do
Marszaøka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Macieja PøazÇynÂskiego z 28 grudnia 1999 r.,
kserokopia w posiadaniu autora.
25
Por art. 10 ust. 1 obowiaÎzujaÎcej woÂwczas ustawy z 12 wrzesÂnia 1990 r. o szkolnictwie wyzÇszym, ktoÂry stanowiø, izÇ utworzenie, przeksztaøcenie i zniesienie uczelni
panÂstwowej oraz poøaÎczenie jej z innaÎ uczelniaÎ panÂstwowaÎ nasteÎpuje w drodze ustawy.
23
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forma regulacji dotyczaÎ bowiem ± wedøug stanowiska przyjeÎtego
przez RadeÎ MinistroÂw ± sytuacji przeksztaøcenia uczelni lub jej tworzenia. WydajaÎ sieÎ zatem bezprzedmiotowe w przypadku istniejaÎcej
juzÇ panÂstwowej uczelni wyzÇszej, jakaÎ jest ChAT. W konkluzji Rada
MinistroÂw opowiedziaøa sieÎ za skierowaniem projektu ustawy do
dalszych prac w komisjach sejmowych, umozÇliwiajaÎcych dokonanie
niezbeÎdnych zmian i upowazÇniøa Ministra Edukacji Narodowej do jej
reprezentowania w toku prac parlamentarnych26.
Komisja Edukacji, Nauki i MøodziezÇy po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz po rozpatrzeniu projektu ustawy o ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2000 r.
wniosøa o uchwalenie przez Sejm poprawionego projektu ustawy27.
Poprawki dotyczyøy skresÂlenia art. 3 pierwotnego projektu ustawy,
co spotkaøo sieÎ z aprobataÎ posøa Tadeusza Jacka ZielinÂskiego, reprezentanta wnioskodawcoÂw oraz zgøoszonej przez niego propozycji dodania w art. 1 nowego ust. 2, w nasteÎpujaÎcym brzmieniu: ¹Akademia
kontynuuje dziaøalnosÂcÂ Studium Teologii Prawosøawnej Uniwersytetu Warszawskiegoº. Zmiana ta byøa podyktowana tym, izÇ w art. 1
wsteÎpnego projektu ustawy, w ktoÂrym byøa mowa o rodowodzie
ChAT, pominieÎto fakt nawiaÎzania przez teÎ uczelnieÎ do tradycji istniejaÎcego w okresie mieÎdzywojennym Studium Teologii Prawosøawnej UW. W trakcie prac Komisji nad tekstem projektu ustawy ostatecznie, na wniosek przedstawiciela Rady MinistroÂw, zastaÎpiono søowo ¹kontynuujeº w ust. 2. art. 1 sformuøowaniem ¹nawiaÎzuje doº,
skresÂlono art. 3 oraz zmieniono numeracjeÎ kolejnych artykuøoÂw. Reprezentant RzaÎdu wycofaø natomiast zastrzezÇenia do art. 5 i 6, stwierdzajaÎc, izÇ nie szkodzaÎ one caøosÂci tekstu projektu ustawy. W gøosowaniu projekt ustawy przyjeÎto jednogøosÂnie, a na sprawozdawceÎ Komisji wybrano posøa Wøodzimierza PuzyneÎ28. JednoczesÂnie ustalono
26

Por. Pismo Prezesa Rady MinistroÂw Jerzego Buzka nr DSPR-140-116(2)/99 do
Marszaøka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Macieja PøazÇynÂskiego z 28 grudnia 1999 r.
27
Por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja III, Druk nr 1716, Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i MøodziezÇy o poselskim projekcie ustawy o ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
28
Por. Biuletyn nr 2466 Komisji Edukacji, Nauki i MøodziezÇy z 15 lutego 2000 r.,
s. 1-5.
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tygodniowy termin na wniesienie uwag do projektu ustawy przez
Komitet Integracji Europejskiej.
Komitet Integracji Europejskiej w opinii, wyrazÇonej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie
Integracji Europejskiej29 w zwiaÎzku z art. 39 ust. 3a i art. 40 ust. 1
Regulaminu Sejmu, nie zgøosiø zastrzezÇenÂ do sprawozdania Komisji30. RoÂwnoczesÂnie poinformowaø, zÇe opinia o zgodnosÂci projektowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej zostaøa przekazana Komitetowi Spoøecznemu Rady MinistroÂw pismem z dnia 6 grudnia
1999 r., ktoÂrego kopieÎ doøaÎczyø do wspomnianej opinii. W pisÂmie
z 6 grudnia 1999 r. Komitet Integracji Europejskiej stwierdziø, zÇe
przedmiot projektowanej regulacji nie jest objeÎty zakresem prawa
Unii Europejskiej31.
Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i MøodziezÇy o poselskim
projekcie ustawy o ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpatrywane byøo przez Sejm w czasie 73. posiedzenia w dniu
15 marca 2000 r. Poseø sprawozdawca, Wøodzimierz Puzyna przedstawiø dotychczasowaÎ sÂciezÇkeÎ legislacyjnaÎ projektu ustawy o ChAT
i wnioÂsø o jego uchwalenie przez Sejm32. Dyskusja nad tym punktem
porzaÎdku dziennego obrad odbyøa sieÎ w formie 5. minutowych
osÂwiadczenÂ w imieniu kluboÂw i koÂø poselskich. Poseø Danuta Grabowska w imieniu Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej opowiedziaøa sieÎ za uchwaleniem proponowanej ustawy
bez zÇadnych poprawek i wniosøa o niezwøoczne przystaÎpienie do
trzeciego czytania33. Poseø Tadeusz Jacek ZielinÂski (Klub Parlamen29

DzU, nr 106, poz. 494 z poÂzÂn. zm.
Por. Pismo p.o. Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Pawøa Sameckiego nr Sekr.Min.PS/701/2000/DHP-eb do PrzewodniczaÎcej Komisji Edukacji, Nauki
i MøodziezÇy poseø GrazÇyny Staniszewskiej z 25 lutego 2000 r., kserokopia w posiadaniu
autora.
31
Por. Pismo p.o. Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, Pawøa Sameckiego nr Sekr.Min.PS/3207/99/DHP-jw do Sekretarza Komitetu Spoøecznego Rady MinistroÂw Teresy Karczmarek z 6 grudnia 1999 r., kserokopia w posiadaniu autora.
32
Por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja III, Sprawozdanie stenograficzne z 73. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 15, 16 i 17 marca 2000 r.,
Warszawa 2000 r., s. 44.
33
Por. tamzÇe, s. 44-45.
30
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tarny Unii WolnosÂci) w swym wystaÎpieniu przedstawiø najpierw kroÂtki rys historyczny ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej, po czym
w konkluzji podkresÂliø, izÇ ¹Akademia nie otrzymuje w tej ustawie
zÇadnych nowych uprawnienÂ, zÇadnych przywilejoÂwº, zyskuje tylko
trwaøaÎ podstaweÎ prawnaÎ ± w formie aktu prawnego rangi ustawowej
± dla swej dziaøalnosÂci. ¹Pozostaje uczelniaÎ takaÎ, jakaÎ byøa, ale wskazanaÎ przez panÂstwo jako trwaøy element rzeczywistosÂci akademickiej
i rzeczywistosÂci ekumenicznejº. RoÂwniezÇ i on wnioskowaø o przejsÂcie
do trzeciego czytania34. Ostatni z moÂwcoÂw poseø Mirosøaw Pawlak
(Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego) poparø inicjatyweÎ uchwalenia ustawy poprzez natychmiastowe przejsÂcie do
trzeciego czytania35.
Trzecie czytanie projektu ustawy o ChrzesÂcijanÂskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie przeniesiono na nasteÎpny dzienÂ rano. Jako zÇe w czasie dyskusji podczas drugiego czytania nie zgøoszono
zÇadnych poprawek, przystaÎpiono do gøosowania. W gøosowaniu wzieÎøo udziaø 417 posøoÂw. Za przyjeÎciem caøosÂci projektu ustawy
w brzmieniu zaproponowanym przez KomisjeÎ Edukacji, Nauki i MøodziezÇy byøo 409. posøoÂw, przeciw ± 1, a 7. wstrzymaøo sieÎ od gøosu.
Tym samym 16 marca 2000 r. Sejm uchwaliø ustaweÎ o ChAT36.
W tym samym dniu uchwalona ustawa zostaøa przez Marszaøka
Sejmu przesøana Marszaøkowi Senatu. Marszaøek Senatu 21 marca
2000 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 woÂwczas obowiaÎzujaÎcego Regulaminu
Senatu37 skierowaø jaÎ do Komisji Nauki i Edukacji Narodowej. Komisja po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 21 marca 2000 r.
przygotowaøa swoje sprawozdanie, w ktoÂrym jednogøosÂnie zaproponowaøa przyjeÎcie przez Senat ustawy bez poprawek38. W czasie debaty nad stanowiskiem Senatu, dotyczaÎcym omawianej ustawy, po34

Por. tamzÇe, s. 45-46.
Por. tamzÇe, s. 46.
36
Por. tamzÇe, s. 87.
37
Por. Uchwaøa Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. ±
Regulamin Senatu (M.P. z 1991 r., nr 2, poz. 11 z poÂzÂn. zm.).
38
Por. Senat Rzeczypospolitej Polskiej IV Kadencji, Druk nr 368A, Projekt
uchwaøy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
35
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jawiøa sieÎ jedynie, podniesiona przez senatora Ryszarda Jarzembowskiego, kwestia wysokosÂci wydatkoÂw z budzÇetu panÂstwa na funkcjonowanie ChAT w zwiaÎzku z przyjeÎciem nowej regulacji prawnej. Po
zapewnieniu ze strony senatora sprawozdawcy Edmunda Wittbrodta
i przedstawiciela RzaÎdu, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Jerzego Zdrady, zÇe unormowanie statusu prawnego
ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej nie pociaÎga za sobaÎ zÇadnych
konsekwencji finansowych, przystaÎpiono do gøosowania. W gøosowaniu nad uchwaøaÎ Senatu w sprawie przyjeÎcia bez poprawek ustawy
o ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej w Warszawie wszyscy
obecni senatorowie (70) poparli wniosek Komisji39. Po podpisaniu
jej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra KwasÂniewskiego ustawa zostaøa opublikowana w ¹Dzienniku Ustawº40.
Weszøa w zÇycie 14 dni od dnia ogøoszenia, czyli 1 czerwca 2000 r.
4. POZYCJA PRAWNA CHAT W SÂWIETLE USTAWY I STATUTU

ChrzesÂcijanÂska Akademia Teologiczna jest panÂstwowaÎ wyzÇszaÎ
uczelniaÎ o charakterze ekumenicznym z siedzibaÎ w Warszawie, utworzonaÎ w 1954 r. z Wydziaøu Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu
Warszawskiego. Akademia nawiaÎzuje takzÇe do tradycji Studium
Teologii Prawosøawnej tegozÇ Uniwersytetu (art. 1 ustawy, § 1 ust. 1
statutu). Dziaøa na podstawie: ustawy z dnia 16 marca 2000 r.
o ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. ± Prawo o szkolnictwie wyzÇszym i ustawy z dnia
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki41, przepisoÂw wykonawczych
wydanych na ich podstawie oraz statutu (§ 2 statutu) i regulaminoÂw.
NadzoÂr nad AkademiaÎ sprawuje minister wøasÂciwy do spraw szkolnictwa wyzÇszego (art. 3 ust. 1 ustawy, § 5 ust. 1 statutu). Uczelnia
39
Por. Senat Rzeczypospolitej Polskiej IV Kadencji, Sprawozdanie stenograficzne z 54. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 kwietnia 2000 r.,
Warszawa 2000, s. 165-168.
40
DzU, nr 39, poz. 440.
41
DzU, nr 65, poz. 595 z poÂzÂn. zm.
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nadaje tym samym uznawane przez panÂstwo dyplomy i stopnie naukowe. Wydziaø Teologiczny Akademii pozostaje ponadto pod nadzorem wøadz wøasÂciwych kosÂcioøoÂw w zakresie zgodnosÂci nauczania
z ich tradycjaÎ wyznaniowaÎ oraz speøniania organizacyjnych warunkoÂw do ksztaøcenia w zakresie teologii ewangelickiej, prawosøawnej
i starokatolickiej w samodzielnych jednostkach naukowo-dydaktycznych, w ramach struktury organizacyjnej uczelni (art. 3 ust. 2 ustawy,
§ 5 ust. 1 statutu).
Do podstawowych zadanÂ Akademii nalezÇy: ksztaøcenie studentoÂw w zakresie nauk teologicznych i humanistycznych oraz formowanie pracownikoÂw duchownych i sÂwieckich dla kosÂcioøoÂw chrzesÂcijanÂskich w Polsce oraz licznych instytucji, w szczegoÂlnosÂci osÂwiatowych i opiekunÂczych, prowadzenie dziaøalnosÂci naukowo-badawczej,
a takzÇe przygotowywanie kandydatoÂw do dziaøalnosÂci naukowej, badawczej i dydaktycznej (art. 2 ustawy, § 3 statutu). Ekumeniczny
charakter ChAT decyduje o tym, zÇe uczelnia realizuje swoje zadania
na podstawie zasady roÂwnouprawnienia, poszanowania wartosÂci duchowych roÂzÇnych wyznanÂ, kultur i tradycji (§ 4 statutu).
ChrzesÂcijanÂska Akademia Teologiczna jest uczelniaÎ jednowydziaøowaÎ. PodstawowaÎ jednostkaÎ organizacyjnaÎ Akademii jest Wydziaø Teologiczny, ktoÂry realizuje zadania dydaktyczne oraz prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie nauk teologicznych (§ 7 ust.
1 i 2 statutu). Ponadto Ekumeniczny Instytut Pedagogiczny ksztaøci
studentoÂw na kierunku pedagogicznym (specjalnosÂci: praca socjalna,
pedagogika szkolna i korekcyjna oraz pedagogika mieÎdzykulturowa
i edukacja dorosøych). Wydziaø Teologiczny dzieli sieÎ wedøug specyfiki wyznaniowej na trzy samodzielne jednostki naukowo-dydaktyczne: SekcjeÎ Teologii Ewangelickiej, SekcjeÎ Teologii Prawosøawnej
i SekcjeÎ Teologii Starokatolickiej (§ 8 ust. 1 statutu). Sekcje tworzy,
przeksztaøca i znosi Senat na wniosek rektora (§ 8 ust. 2 statutu).
DziaøajaÎ one poprzez katedry o profilu konfesyjnym. MogaÎ one wykonywacÂ takzÇe zadania katedr innych sekcji (§ 8 ust. 3 statutu). W ramach Wydziaøu Teologicznego mogaÎ bycÂ ponadto tworzone i znoszone przez Senat, na wniosek zainteresowanego kosÂcioøa, ktoÂry ksztaøci
swoich wyznawcoÂw w Akademii, lektoraty doktryn konfesyjnych
(§ 14 ust. 1 statutu). ZajeÎcia dydaktyczne oraz prace naukowo-bada-
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wcze prowadzone saÎ takzÇe przez katedry i jednostki dydaktyczne
o charakterze intersekcyjnym. Jednostkami organizacyjnymi o charakterze ogoÂlnouczelnianym w ChAT saÎ: Ekumeniczny Instytut Pedagogiczny, Katedra Ekumenizmu, Katedra Filozofii i Socjologii,
Katedra Nauk o Religii, Katedra Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego, Studium Praktycznej Nauki JeÎzykoÂw Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka GøoÂwna wraz z archiwum oraz
Wydawnictwo Akademii (§ 10, 15 ust. 1 statutu).
CzeÎsÂcÂ zajeÎcÂ dydaktycznych jest wspoÂlna dla obydwu kierunkoÂw
studioÂw oraz dla wszystkich sekcji. W ramach kierunku teologicznego dotyczy to mieÎdzy innymi: jeÎzykoÂw starozÇytnych (hebrajski, grecki, øacinÂski), jeÎzykoÂw nowozÇytnych, historii filozofii, historii religii,
historii ruchu ekumenicznego, socjologii, psychologii, prawa wyznaniowego, pedagogiki ogoÂlnej i podstaw pedagogiki religijnej. NiektoÂre przedmioty wykøadane saÎ øaÎcznie dla sekcji ewangelickiej i starokatolickiej: historia kosÂcioøa powszechnego i historia kosÂcioøa w Polsce, historia ludoÂw biblijnych, wprowadzenie do Starego Testamentu
i homiletyka. SaÎ wreszcie takie przedmioty, ktoÂre ze wzgleÎdu na
specyfikeÎ wyznaniowaÎ i zachowanie tozÇsamosÂci wykøada sieÎ oddzielnie dla kazÇdej sekcji. NalezÇaÎ do nich: egzegeza biblijna, teologia
systematyczna (dogmatyka i etyka), historia dogmatoÂw oraz lektoraty doktryn konfesyjnych.
SpoøecznosÂcÂ akademicka uczestniczy w zarzaÎdzaniu uczelniaÎ poprzez wybieralne organy: kolegialny i jednoosobowy. Organem kolegialnym jest Senat, ktoÂry peøni jednoczesÂnie funkcjeÎ rady wydziaøu. Organem jednoosobowym Akademii jest rektor. Kadencja wymienionych organoÂw trwa 3 lata (§ 23 statutu). Do kompetencji
Senatu nalezÇy: ustalenie ogoÂlnych kierunkoÂw dziaøania Uczelni, podejmowanie uchwaø w sprawie tworzenia i znoszenia wydziaøoÂw
i kierunkoÂw studioÂw oraz przedstawienie ich Ministrowi Nauki
i Szkolnictwa WyzÇszego do zatwierdzenia, uchwalanie, po zasieÎgnieÎciu opinii samorzaÎdu studenckiego, programoÂw nauczania i planoÂw
studioÂw, nadawanie tytuøu doktora honoris causa, nadawanie stopnia naukowego doktora nauk teologicznych, nadawanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, stosownie do postanowienÂ ustawy o tytule i stopniach naukowych, zatwierdzanie tematoÂw prac
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magisterskich, wyrazÇanie zgody na: nabycie lub zbycie przez uczelnieÎ skøadnikoÂw mienia, przyjeÎcie darowizny, spadku lub zapisu
o wartosÂci przekraczajaÎcej sumeÎ pieÎciu sÂrednich miesieÎcznych wynagrodzenÂ w Akademii, przystaÎpienie do spoÂøki, spoÂødzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenia fundacji, podejmowanie uchwaø w innych sprawach zastrzezÇonych w ustawie lub statucie
dla organu kolegialnego uczelni (§ 27 statutu). Z kolei rektor kieruje dziaøalnosÂciaÎ uczelni i reprezentuje jaÎ na zewnaÎtrz. Jest przeøozÇonym pracownikoÂw oraz studentoÂw Akademii. ZasteÎpcami rektora saÎ prorektorzy, ktoÂrych nie mozÇe bycÂ wieÎcej nizÇ dwoÂch. Do
kompetencji rektora, poza sprawami okresÂlonymi w ustawie ± Prawo o szkolnictwie wyzÇszym, nalezÇy w szczegoÂlnosÂci: podejmowanie
decyzji w sprawach osobowych nauczycieli akademickich, wyznaczanie zakresu dziaøania prorektoroÂw, powoøywanie staøych i dorazÂnych
komisji do wykonywania okresÂlonych przez niego zadanÂ (§ 28 statutu).
Mianowanie po raz pierwszy na dane stanowisko w uczelni pracownika naukowo-dydaktycznego i naukowego oraz starszego wykøadowcy i wykøadowcy nasteÎpuje po zakwalifikowaniu w drodze
konkursu otwartego. Konkurs ogøasza rektor. Ogøoszenie konkursu
nasteÎpuje przez podanie jego warunkoÂw do wiadomosÂci sÂrodowiska
akademickiego uczelni, zainteresowanego kosÂcioøa lub kosÂcioøoÂw
albo innych instytucji (§ 40 statutu). Przed rozpoczeÎciem posteÎpowania konkursowego rektor zasieÎga opinii wøasÂciwej wøadzy zwierzchniej danego kosÂcioøa o przydatnosÂci kandydata (§ 40 ust. 2 statutu). W ChAT w charakterze pracownikoÂw dydaktycznych mogaÎ
pracowacÂ jedynie te osoby, ktoÂre uzyskaøy misjeÎ kanonicznaÎ od
wøadz zwierzchnich danego kosÂcioøa, ktoÂrego saÎ czøonkami. Wykøady w Akademii saÎ otwarte. Osoby spoza uczelni, w tym søuchacze
innych szkoÂø, mogaÎ bracÂ udziaø w seminariach, proseminariach i cÂwiczeniach po uzyskaniu zgody odpowiedniego kierownika katedry
(§ 52 statutu).
Z dniem wejsÂcia w zÇycie ustawy o ChrzesÂcijanÂskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie (1 czerwca 2000 r.) uczelnia zachowaøa
wszystkie swoje dotychczasowe prawa i wiaÎzÇaÎce jaÎ dotychczasowe
zobowiaÎzania (art. 4 ustawy). RoÂwniezÇ mienie, obejmujaÎce wøasnosÂcÂ
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i inne prawa majaÎtkowe Akademii, beÎdaÎce w jej posiadaniu przed
dniem wejsÂcia w zÇycie ustawy o ChAT, pozostaøo mieniem Akademii
(art. 5 ustawy).
5. WNIOSKI KONÂCOWE

ChrzesÂcijanÂska Akademia Teologiczna w Warszawie jest jednowydziaøowaÎ panÂstwowaÎ uczelniaÎ teologicznaÎ, ksztaøcaÎcaÎ w ramach
trzech sekcji (ewangelickiej, prawosøawnej i starokatolickiej) duchownych i sÂwieckich czøonkoÂw kosÂcioøoÂw chrzesÂcijanÂskich w Polsce.
Ustawowe gwarancje w zakresie prowadzenia studioÂw teologicznych
na tej uczelni posiadajaÎ: KosÂcioÂø Ewangelicko-Augsburski, KosÂcioÂø
Ewangelicko-Metodystyczny, KosÂcioÂø AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego,
KosÂcioÂø ChrzesÂcijan BaptystoÂw, KosÂcioÂø ZielonosÂwiaÎtkowy, Polski
Autokefaliczny KosÂcioÂø Prawosøawny, KosÂcioÂø Polskokatolicki, Starokatolicki KosÂcioÂø MariawitoÂw, Katolicki KosÂcioÂø MariawitoÂw42.
NalezÇy podkresÂlicÂ, izÇ Akademia jest jedynaÎ w Europie uczelniaÎ teologicznaÎ, ktoÂra skupia studentoÂw z tak wielu roÂzÇnych KosÂcioøoÂw, co
nadaje jej charakter mieÎdzywyznaniowy i ekumeniczny. Studenci
zdobywajaÎ w niej edukacjeÎ akademickaÎ na dwoÂch kierunkach: teologicznym (specjalnosÂci: teologia ewangelicka, teologia prawosøaw42

Por. art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej; art. 16 ust. 4 ustawy z dnia
30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Ewangelicko-Metodystycznego
w Rzeczypospolitej Polskiej; art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku
PanÂstwa do KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego w Rzeczypospolitej Polskiej; art.
15 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa ChrzesÂcijan
BaptystoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej; art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r.
o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego w Rzeczypospolitej Polskiej;
art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku PanÂstwa do Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego; art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r.
o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej; art.
13 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Starokatolickiego
MariawitoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej; art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r.
o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego MariawitoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej.
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na, teologia starokatolicka, pedagogika religijna) oraz pedagogicznym (specjalnosÂci: praca socjalna, pedagogika szkolna i korekcyjna
oraz pedagogika mieÎdzykulturowa i edukacja dorosøych). O przyjeÎcie
do Akademii mogaÎ sieÎ ubiegacÂ wszyscy absolwenci szkoÂø sÂrednich,
ktoÂrzy majaÎ mozÇliwosÂcÂ wyboru pomieÎdzy stacjonarnaÎ lub niestacjonarnaÎ formaÎ studioÂw.
DziaøalnosÂcÂ tego typu uczelni w demokratycznym panÂstwie prawnym jest przejawem poszanowania wolnosÂci religii i mozÇliwosÂci jej
uzewneÎtrzniania (zob. art. 53 ust. 2 Konstytucji). Jest takzÇe zgodna
z zasadaÎ roÂwnouprawnienia kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych (zob. art. 25 ust. 1 Konstytucji), poniewazÇ daje sposobnosÂcÂ
uzyskania wyksztaøcenia w kierunku teologii: protestanckiej, prawosøawnej43 i starokatolickiej w uczelni panÂstwowej, analogicznaÎ do tej,
ktoÂraÎ stwarzajaÎ wydziaøy teologii katolickiej44 na uniwersytetach
panÂstwowych. RoÂwniezÇ ustawowe potwierdzenie statusu prawnego
ChAT (wyzÇsza uczelnia panÂstwowa) nalezÇy ocenicÂ pozytywnie, poniewazÇ dostosowuje dotychczas istniejaÎcy stan prawny do stanu wymaganego przez przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyzÇszym.
THE LEGAL STATUS OF THE CHRISTIAN THEOLOGICAL ACADEMY
IN WARSAW

Summary
The Christian Theological Academy in Warsaw was established in
1954 under the terms of two unpublished resolutions of the Council of
Ministers. The Academy is a continuation of the tradition of the Department of Evangelical Theology and the School of Orthodox Theology of
43

Wyksztaøcenie w kierunku teologii prawosøawnej mozÇna takzÇe uzyskacÂ w Uniwersytecie w Biaøymstoku, gdzie dziaøa Katedra Teologii Prawosøawnej.
44
Obecnie wydziaøy teologii katolickiej funkcjonujaÎ w: Uniwersytecie Opolskim,
Uniwersytecie SÂlaÎskim w Katowicach, Uniwersytecie Mikoøaja Kopernika w Toruniu,
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie SzczecinÂskim, Uniwersytecie WarminÂsko-Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytecie Kardynaøa Stefana
WyszynÂskiego w Warszawie.
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the Warsaw University. In accordance with the act of 16 March, 2000, on
the Christian Theological Academy in Warsaw, the former legal status of
the Academy was corroborated, and at the same time the legal status was
adjusted to meet the requirements of the regulations of the higher education act.
The Academy is a one-department state theological college, which
educates both clerical and lay members of Christian churches in Poland
within three sections (evangelical, Orthodox and Old Catholic). It is the
only college in Europe which embraces students from so many different
churches, which gives it a multi-confessional and ecumenical character.

