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Tadeusz Jacek Zieliński
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Utw orzenie W ydziału P ed agogiczn ego ChAT
Jedną, z dwóch uczelni powstałych na gruncie wyłączonych
w 1954 roku z Uniwersytetu Warszawskiego wydziałów teologicznych
jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT).
W okresie Polski Ludowej działała ona w oparciu o uchwały Prezy
dium Rady Ministrów1. Jej status adekwatnie uregulowała dopiero
ustawa z dnia 16 marca 2000 r.2 Przez wiele lat Akademia posiadała
tylko jedną, podstawową, jednostkę organizacyjną, wrozumieniu ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. —Prawo o szkolnictwie wyższym3. Był nią. Wy
dział Teologiczny. W roku 2012 r. na mocy autonomicznie podjętych
przez władze Uczelni decyzji omawiany Wydział został podzielony, na
skutek czego obok Wydziału Teologicznego zaistniał Wydział Peda
gogiczny ChAT. Wywód niniejszy stawia sobie za cel przedstawienie
procesu tworzenia tej nowej podstawowej jednostki organizacyjnej
oraz jej status prawny, co poprzedzone zostanie szkicem na temat
studiów pedagogicznych prowadzonych w ChAT począwszy od lat
90. ubiegłego wieku.

I.
Najwcześniejszą, postać kształcenia w obszarze pedagogiki
(wszak nie w formie kierunku studiów) realizowano w Akademii

Były to: uchwała nr 727/54 Prezydium Rządu z dnia 26 października 1954 r. w sprawie
organizacji studiów teologii chrześcijańskiej oraz uchwała nr 72 8 /5 4 Rady Ministrów z dnia
26 października 1954 r. w sprawie usamodzielnienia Wydziału Teologii Ewangelickiej Uni
wersytetu Warszawskiego. Opublikowano je w pracy zbiorowej pt. 50 lat Chrześcijańskiej
A kadem ii Teologicznej w Warszawie, Warszawa 2005, s. 99-102.
2 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie,
Dz. U. Nr 39, poz. 440. Zob. szerzej: D. Walencik, Status prawny Chrześcijańskiej A kadem ii
Teologicznej w Warszawie, „Studiaz PrawaWyznaniowego” t . l l (2008), s. 99-117.
3 Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572.
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w pierwszych latach po przełomie ustrojowym roku 1989. Ze względu
na wprowadzenie nauki religii do szkół publicznych, co nastąpiło na
podstawie dwóch instrukcji Ministra Edukacji Narodowej z 1990 r.4,
mając na względzie przede wszystkim potrzeby Kościołów zrzeszo
nych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE), w okresie kierowania
Uczelnią przez JM Rektora bp. prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego, w ChAT podjęto decyzję o kształceniu nauczycieli religii w ramach
studiów na kierunku teologia. Uchwałą z 11 października 1990 r. Se
nat ChAT utworzył w Wydziale Teologicznym Ekumeniczny Instytut
Pedagogiczno-Katechetyczny - działającą od 1991 r.5 wewnątrzwydziałową jednostkę organizacyjną koordynującą w szczególności or
ganizację 4-letnich studiów magisterskich na kierunku teologia w za
kresie pedagogiki religijnej.6 W ramach Instytutu pomieszczono K ate
drę Pedagogiki kierowaną przez prof, dr hab. Danutę Gielarowską.7
Pierwsza grupa studentów podjęła studia w ramach tej formy kształ
cenia 1 października 1991 r.8
W oparciu o powyżej wskazane doświadczenia, biorąc pod
uwagę m. in. zapotrzebowanie zgłaszane przez Kościoły zrzeszone
w P R E , 27 listopada 1995 r. Senat ChAT podjął uchwałę o utworze
niu w Wydziale Teologicznym 3-letnich wyższych studiów zawodo

4

Były to: instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 1990 r. dotycząca po
wrotu nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 1990/91 oraz instrukcja Ministra Edu
kacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 1990 r. dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły w
roku szkolnym 1990/91 określająca zasady współdziałania z Kościołami i Związkami Wy
znaniowymi poza Kościołem Rzymskokatolickim. Oba akty dostępne są w zbiorze: B.
Górowska, G. Rydlewski, Regulacje prawne stosunków wyznaniowych w Volsce. Zbiór przepisów i
dokumentów, Warszawa 1992, s. 138-140, 142-145.
K. Karski, Z życia Chrześcijańskiej A kadem ii Teologicznej, „Kalendarz Ewangelicki 1999”,
Bielsko-Biała 1998, s. 81.
Pierwsi absolwenci wskazanych studiów opuścili uczelnię w 1995 r., natomiast ostatni w
2000 r. Zob. J. Zieniuk, Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli religii prawosławnej w
latach 1990-2000, „Rocznik Teologiczny” 2002 z. 1, s. 266; K. Karski, Z żyda Chrześcijańskiej
A kadem ii Teologicznej, „Kalendarz Ewangelicki 2001”, Bielsko-Biała 2000, s. 86. W latach
akademickich 1992/1993 oraz 1993/1994 zorganizowano również jednoroczne studia
podyplomowe dla katechetów, które ukończyło około 300 osób. Zob. W. Wysoczański,
Trzęmówienie inauguracyjne Księdza Rektora, „Rocznik Teologiczny” 1995 z. 1, s. 286; J. T.
Maciuszko, M. Ambroży, C hA T w latach 1990-1996. Próba bilansu, „Rocznik Teologiczny”
1998 z. 1-2, s. 323-325.

7

Zob. J. Machaj, Informacja o działalności C hA T w latach 1990-1994, „Rocznik Teologiczny”
1995 z. 1, s. 327.
g
W. Wysoczański, Pryernowienierektora, „RocznikTeologiczny” 1991 z. 2, s. 206.
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wych na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej, których ab
solwenci uzyskiwali tytuł zawodowy licencjata pedagogiki.9 Decyzję
w tej sprawie Minister Edukacji Narodowej wydał dnia 30 grudnia
1995 r.10 Strukturą, pomocniczą, w ramach których prowadzono tę
formę kształcenia było Studium Pracy Socjalnej11, kierowane od 2
września 1996 r. przez ks. dr. Bogusława Milerskiego.12 1 października
1996 r. studia pedagogiczne w ChAT rozpoczęły 43 osoby.13 Od roku
akademickiego 1999/2000 absolwenci tych studiów zaczęli podejmo
wać naukę na 2-letnich studiach uzupełniających magisterskich na
kierunku teologia w zakresie pedagogiki religii.14
W 1998 r. Senat ChAT postanowił o scaleniu Ekumenicznego
Instytutu Pedagogiczno-Katechetycznego oraz Studium Pracy Socjal
nej w Ekumeniczny Instytut Pedagogiczny (EIP), który wraz z po
wstałymi w 1997 r. Katedrą Pracy Socjalnej (kierownik: dr hab. prof.
ChAT Danuta Piekut-Brodzka) i Katedrą Wspomagania Rozwoju
i Edukacji Dzieci (kierownik: prof, dr hab. Elżbieta GruszczykKolczyńska) liczył 4 katedry (wraz z utworzeniem E IP powstały: K a
tedra Podstawowych Problemów Wychowania — kierownik: prof, dr
hab. Danuta Gielarowska; Katedra Pedagogiki Religijnej — kierownik:
ks. dr Bogusław Milerski). W 2004 r. przemianowano katedry Instytu
tu. Aż po kres obecności studiów pedagogicznych w Wydziale T eolo
gicznym tj. do roku 2012 jednostki te nosiły następujące nazwy: K ate
dra Pedagogiki Religii (dawniej: Pedagogiki Religijnej), Katedra Peda
gogiki Szkolnej (dawniej: Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dzieci),
Katedra Pracy Socjalnej oraz Katedra Podstawowych Problemów Wy
Uchwała Senatu ChAT w sprawie utworzenia w roku akademickim 1996/97 wyższych
studiów zawodowych na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej, podjęta na posie
dzeniu w dniu 27 listopada 1995 r. (odpis), [w:] Akta Wydziału Pedagogicznego ChAT
(dalej: „AWP”).
Decyzja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 grudnia 1995 r. w sprawie uruchomienia
3-letnich wyższych studiów zawodowych na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej
(D SW -2-148/95) (odpis), [w:] AWP.
Abp Jeremiasz, Przemówienie Tektora, „Rocznik Teologiczny” 1997 z. 1-2, s. 306; J. T.
Maciuszko, M. Ambroży, art. cyt., s. 328.
12

Informacja z 24 września 1996 r. o organizacji Studium Pracy Socjalnej (maszynopis),
[w:] AWP.

13

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Wyższych Studiów Zawodowych w dniu 5 listopada
1996 r. (maszynopis), [w:] AWP.
14

W. Wysoczański, Dyieje Chrześcijańskiej A kadem ii Teologicznej w latach 1989-2004, [w:] 50 lat
Chrześcijańskiej A kadem ii Teologicznej..., dz- cyt., s. 94.
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chowania.15 Przez pierwszą, dekadę istnienia Ekumenicznego Instytutu
Pedagogicznego (1998-2008) kierownikiem tej struktury był ks. Bogu
sław Milerski (habilitacja w 1999 r.), zaś po objęciu przezeń funkcji
prorektora Akademii, stanowisko to piastowała w latach 2008-2012
dr hab. prof. ChAT Janina E. Karney, kierownik Katedry Podstawo
wych Problemów Wychowania. Poza wymienionymi dotychczas spe
cjalistami w zakresie pedagogiki, w ChAT do 1 października 2012 r.
zajęcia z przedmiotów pedagogicznych prowadzili w różnych prze
działach czasowych również następujący profesorowie: dr hab. E lż
bieta Czykwin, prof, dr hab. Krzysztof Konarzewski, dr hab. Irmina
Mięsowicz, prof, dr hab. Jerzy Nikitorowicz, dr hab. Renata Nowa
kowska-Siuta, prof, dr hab. Kazimierz Pospiszyl, prof, dr hab. Włady
sław Puślecki, dr hab. Sławomir Sztobryn, prof, dr hab. Mirosław
Szymański, prof, dr hab. Bogusław Sliwerski, dr hab. Barbara Irena
Zielińska.
W okresie największej popularności studiów pedagogicznych
w ChAT (rok 2005), w Ekumenicznym Instytucie Pedagogicznym
studiowały łącznie 542 osoby.
W związku z implementacją, w polskim porządku prawnym
tzw. bolońskiego systemu kształcenia oraz zmianami przepisów doty
czących studiów na kierunku praca socjalna, władze ChAT podjęły
starania o uzyskanie przez Wydział Teologiczny uprawnień do prowa
dzenia studiów I stopnia na kierunku praca socjalna oraz studiów
II stopnia na kierunku pedagogika.16 Zgodę na prowadzenie studiów
na kierunku praca socjalna właściwy minister wydał dnia 12 paździer
15 Zob. Schemat organizacyjny ChAT —załącznik nr 1 do zarządzenia wewnętrznego Rek
tora ChAT nr 8/2008 z dnia 1 września 2008 r. [w:] Zbiór normatywnych uchwał Senatu oraу
уагурруеп wewnętrznych i pism okólnych według stanu na dyień 1 kwietnia 2010 r., Chrześcijańska
AkademiaTeologiczna w Warszawie [Warszawa2010], s. 199.
16 Zob.: uchwała Rady Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w
Warszawie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego o przyznanie Wydziałowi Teologicznemu ChAT uprawnienia do prowadzenia
studiów I stopnia na kierunku praca socjalna (odpis), [w:] AWP; uchwała Rady Wydziału
Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 21 stycznia
2010 r. w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie Wy
działowi Teologicznemu ChAT uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierun
ku pedagogika (odpis), [w:] AWP. Prowadzona wcześniej na kierunku pedagogika specjal
ność praca socjalna w służbach społecznych musiała ulec zamknięciu ze względu na wpro
wadzenie przepisów zezwalających na studiowanie pracy socjalnej wyłącznie w ramach
odrębnego kierunku. Zanim to jednak nastąpiło w ramach studiów I stopnia na kierunku
pedagogika utworzono w ChAT także inne niż praca socjalna specjalności pedagogiczne.
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nika 2009 r.17, a inauguracja studiów miała miejsce w roku akademic
kim 2009/2010. W odniesieniu do studiów drugiego stopnia na kie
runku pedagogika Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął de
cyzję dnia 20 sierpnia 2010 r.18, a studia rozpoczęto z dniem 1 paź
dziernika 2010 r. Opisane osiągnięcia stanowiły element szerzej zakro
jonych działań, zmierzających — jak się okazuje - do utworzenia
w ChAT odrębnej podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej
oba wymienione kierunki studiów. Fundamentalne znaczenie w tym
zakresie miały starania JM Rektora abp. dr. hab. prof. ChAT Jerem ia
sza Jana Anchimiuka oraz prorektora do spraw dydaktycznych
i studenckich ks. dr. hab. prof. ChAT Bogusława Milerskiego.
Przeprowadzona w 2007 r. wizytacja Państwowej Komisji
Akredytacyjnej na realizowanym w Wydziale Teologicznym kierunku
studiów pedagogika zakończona została uchwałą PK A z dnia 17 maja
2007 zawierającą pozytywną ocenę jakości kształcenia w tym zakresie
i określającądatę kolejnej oceny w roku akademickim 2 0 1 2 /2 0 1 3 .19

II.
Otwarcie studiów II stopnia na kierunku pedagogika oraz stu
diów I stopnia na kierunku praca socjalna, a także wola ubiegania się
w dalszej perspektywie o prawo nadawania stopnia nauk humani
stycznych w zakresie pedagogiki znalazły się wśród przesłanek decyzji
władz Uczelni ChAT o utworzeniu Wydziału Pedagogicznego. P o
przedzone one zostały w szczególności ciągiem działań organów

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2009 r. w spra
wie nadania Wydziałowi Teologicznemu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w War
szawie uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „praca socja 1na” (M N ÎSW -DN S-W U P-6051-1799-7/A T./09), [w] AWT. Uruchomienie tych studiów
zostało sfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskanych
przez Uczelnię w ramach projektu pt. „Chrześcijańska Akademia Teologiczna jako promo
tor integracji społecznej”, będącego elementem Programu Operacyjnego Kapitał Tudzki.
Realizacja projektu przypada na lata 2009-2013.
18

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie
nadania Wydziałowi Teologicznemu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika” (MNiSW -D N S-W U P-6051-7410-4/A T./10) (odpis), [w:] AWP.
19

Uchwała Państwowej Komisji Akredytacyjnej nr 307/2007 z dnia 17 maja 2007 r. w
sprawie jakości kształcenia na kierunku pedagogika prowadzonym na Wydziale Teologicz
nym ChAT na poziomie studiów pierwszego stopnia (odpis), [w] AWP.
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Akademii o charakterze prawodawczym. W tym zakresie wskazać
trzeba zwłaszcza przyjęcie przez Senat ChAT w statucie uchwalonym
dnia 11 października 2011 r. postanowień umożliwiających istnienie
w Akademii innych niż Wydział Teologiczny podstawowych jedno
stek organizacyjnych20. W dacie przyjęcia statutu Senat podjął również
uchwałę21, w której wyraził „pozytywną opinię w sprawie podziału
z dniem 1 października 2012 r. Wydziału Teologicznego na dwie pod
stawowe jednostki organizacyjne, a mianowicie 1) Wydział Teologicz
ny [...], 2) Wydział Pedagogiczny
W ślad za tymi regulacjami
JM Rektor ChAT abp prof. Jeremiasz wydał 26 października 2011 r.
zarządzenie wewnętrzne nr 12/2011 w sprawie utworzenia Wydziału
Pedagogicznego22, które szczegółowo unormowało proces przygoto
wawczy związany z powstaniem tej nowej podstawowej jednostki or
ganizacyjnej, w tym zagadnienia wyboru określonych w ustawie —
Prawo o szkolnictwie wyższym organów rodzącego się Wydziału.
W zarządzeniu tym (§ 4), Rektor zobowiązał przyszłego dziekanaelekta Wydziału Pedagogicznego do przedłożenia do 15 czerwca 2012
r. wniosków w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału oraz obsady
osobowej poszczególnych katedr.
Zgodnie z postanowieniami statutu ChAT, dnia 14 czerwca
2012 r. odbyły się wybory władz Wydziału znajdującego się w fazie
organizacji. Na dziekana wybrano dr. hab. prof. ChAT Tadeusza
J. Zielińskiego, zaś na stanowisko prodziekana dr hab. prof. ChAT
Renatę Nowakowską - Siuta.23 Dokonane dnia 16 czerwca 2012 r.
wybory Rady Wydziału Pedagogicznego wyłoniły członków tego or
ganu pochodzących z wyboru. Mandaty uzyskali: - w grupie nauczy
cieli akademickich ze stopniem doktora lub tytułem zawodowym ma
Np. § 10, § 28 ust. 5 statutu oraz § 2 uchwały Senatu ChAT w sprawie przyjęcia Statutu
Akademii podjętej na posiedzeniu w dnia 11 października 2011 r. Ten ostatni akt pomiesz
czony jest w: 'Zbiór normatywnych uchwał Senatu oraz ^aryąd^eń wewnętrznych i pism okólnych według
stanu na dyień 1 października 2012 r., Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
[Warszawa 2012], s. 22.
21

Uchwała Senatu ChAT w sprawie podziału Wydziału Teologicznego na dwie podsta
wowe jednostki organizacyjne, podjęta na posiedzeniu dnia 11 października 2012 r. [w:]
Zbiór normatywnych uchwał Senatu огаууагурруей wewnętrznych i pism okólnych według stanu na dzień
Ipaździem ika 2 0 1 2 r., s. 23.
22 Tamże, s. 233.
23

Protokół z wyborów dziekana Wydziału Pedagogicznego ChAT z dnia 14 maja 2012 r.,
[w:] AWP; Protokół z wyborów prodziekana Wydziału Pedagogicznego ChAT z dnia 14
maja 2012 r., [w:] AWP.
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gistra: mgr Hanna Tranda, w grupie pracowników niebędących na
uczycielami akademickimi: mgr Sylwia Matysiuk, w grupie studentów:
Aleksandra Cybulska, Weronika Forma i Marta Kosiniak.24
Wykonując postanowienie § 4 zarządzenia 12/2011 rektora
ChAT, dziekan-elekt 15 czerwca 2012 r. przedstawił wniosek w spra
wie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego oraz obsady
osobowej pięciu katedr. 8 sierpnia 2012 r. Rektor abp Jeremiasz zaak
ceptował tę propozycję.
Dnia 1 października 2012 r. Wydział Pedagogiczny zaistniał ja
ko podstawowa jednostka organizacyjna wyposażona w szczególności
w prawo do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku pedagogi
ka oraz studiów I stopnia na kierunku praca socjalna. Tym samym
zniesiony został Ekumeniczny Instytut Pedagogiczny. W tej dacie Ra
da Wydziału składała się z następujących członków: dr hab. prof.
ChAT Tadeusz J. Zieliński (przewodniczący), dr hab. prof. ChAT Re
nata Nowakowska-Siuta (wiceprzewodnicząca), prof, dr hab. Kazi
mierz Pospiszyl, prof, dr hab. Bogusław Sliwerski, dr hab. prof. ChAT
Elżbieta Czykwin, dr hab. prof. ChAT Janina E. Karney, ks. dr hab.
prof. ChAT Mirosław Michalski, ks. dr hab. prof. ChAT Bogusław
Milerski, dr hab. prof. ChAT Danuta Piekut-Brodzka, dr hab. prof.
ChAT Barbara I. Zielińska, mgr Hanna Tranda, mgr Sylwia Matysiuk,
Aleksandra Cybulska, Weronika Forma, Marta Kosiniak.
Struktura wewnętrzna Wydziału wraz z obsadą personalną ka
tedr w dniu 1 października 2012 r. prezentowała się następująco:
Katedra D ydaktyki i Pedagogiki Sgkolnej - kierownik: dr hab. prof. ChAT
Renata Nowakowska-Siuta; pracownicy: prof. zw. dr hab. Bogusław
Sliwerski, dr hab. prof. ChAT Barbara I. Zielińska, dr Maria Dąbrow
ska, dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska, dr Renata Ernst-Milerska,
dr Stefan Kwiatkowski, mgr Elżbieta Aleksiejuk.
Katedra Pedagogiki Dorosłych - kierownik: dr hab. prof. ChAT Janina E.
Karney; pracownicy: dr hab. prof. ChAT Elżbieta Czykwin, dr O l
gierd Benedyktowicz, dr Rafał Bodarski, dr Izabela Kochan, dr Maria
Ruszczyńska-Sawaszkiewicz, mgr Hanna Tranda.

24

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2012 r., [w:] AWP.
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Katedra Pedagogiki Religii i Kultury - kierownik: ks. dr hab. prof. ChAT
Bogusław Milerski; pracownicy: dr Elżbieta Bednarz, dr Joanna K oleff-Pracka, ks. dr Tomasz Mames, mgr Elżbieta Byrtek, ks. mgr Ire
neusz Lukas.

Katedra Pracy Socjalnej i P rofilaktyki Spolecynej - kierownik: dr hab. prof.
ChAT Danuta Piekut-Brodzka; pracownicy: prof, dr hab. Kazimierz
Pospiszyl, ks. dr hab. prof. ChAT Mirosław Michalski, d rjoan n a Kluczyńska, dr Rafał Kubicki, dr Włodzimierz Platajs, mgr Bogumiła
Fliszkiewicz, mgr Katarzyna Grzelewska, mgr inż.Jerzy Morus.
Katedra Prawa Oświatowego i Socjalnego - kierownik: dr hab. prof. ChAT
TadeuszJ. Zieliński.
Zgodnie z określonym przez Rektora ChAT schematem orga
nizacyjnym Uczelni25, na rzecz procesu dydaktycznego prowadzonego
w Wydziale Pedagogicznym działają, dwie jednostki ogólnouczelniane:
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium W ycho
wania Fizycznego i Sportu. Warto nadmienić, iż w Wydziale tym pracę
dydaktyczną, prowadzą, także nauczyciele akademiccy zatrudnieni
w Wydziale Teologicznym ChAT (notabene ze wzajemnością).
W pierwszym roku akademickim w historii Wydziału studia
rozpoczęło 335 studentów oraz 90 słuchaczy studiów podyplomoStudia są, realizowane zgodnie z nowymi dokumentami pro
gramowymi, uwzględniającymi obowiązujące standardy, w tym K ra
jowe Ramy Kwalifikacyjne dla szkolnictwa wyższego.
Rada Wydziału Pedagogicznego odbyła swoje pierwsze posie
dzenie dnia 11 października 2012 r. Wziął w nim udział rozpoczynają
cy w tym roku pełnienie urzędu JM Rektor ChAT ks. dr hab. prof.
ChAT Bogusław Milerski oraz dziekan Wydziału Teologicznego
ChAT dr hab. prof. ChAT Włodzimierz W ołosiuk wraz z prodzieka
nem tegoż Wydziału dr. hab. prof. ChAT Jakubem Slawikiem. Na

Załącznik nr 2 do zarządzenia wewnętrznego Rektora ChAT nr 5/2012 z dnia 3 wrze
śnia 2012 r., [w:] Zbiór normatywnych uchwał Senatu oraу уагурруеп wewnętrznych i pism okólnych
według stanu na dyień Ipaydyiem ika 2 0 1 2 r., s. 258.
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obrady zostali zaproszeni także nauczyciele akademiccy Wydziału Pe
dagogicznego niebędący członkami jego Rady.
Wraz z początkiem działalności Wydziału, w jego dziekanacie
stanowiska objęli następujący pracownicy administracyjni Akademii:
mgr Beata Bartnicka, mgr Alina Kozakowska, mgr Sylwia Matysiuk
i m grjarosław Zabrocki.
Pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne Wydziału miesz
czą się w siedzibie ChAT w Warszawie przy ul. Miodowej 21c.26 Zbio
ry biblioteczne dla studentów i pracowników Wydziału znajdują się
w Bibliotece Głównej ChAT.
Od początku działalności Wydziału jego pracownicy naukowodydaktyczni prowadzą badania naukowe. Ich publikacje ukazują się
wWydawnictwie Naukowym ChAT. W Wydziale powstaje, wycho
dzące w Akademii od 2010 r., czasopismo naukowe „Studia z Teorii
Wychowania” ukazujące się pod patronatem Komitetu Nauk Pedago
gicznych Polskiej Akademii Nauk i wydawane nakładem Wydawnic
twa Naukowego ChAT. Jest to periodyk wpisany na listę czasopism
punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redakcję
„Studiów” tworzą: prof. zw. dr hab. Bogusław Sliwerski27 (redaktor
naczelny), ks. dr hab. prof. ChAT Bogusław Milerski (zastępca redak
tora naczelnego), dr hab. prof. U Z Mirosław Kowalski, dr hab. prof.
ChAT Renata Nowakowska-Siuta (sekretarz redakcji).
Na mocy nowego regulaminu samorządu studenckiego ChAT
z dnia 21 listopada 2012 r., którego zgodność z prawem stwierdził
Senat dnia 29 listopada 2012 r., samorząd studencki Uczelni uzyskał
możliwość utworzenia struktur wydziałowych. W wyniku wyborów
przeprowadzonych dnia 18 grudnia 2012 r. powołany został Zarząd
Samorządu Studentów Wydziału Pedagogicznego w składzie: Andrzej
Januszko (przewodniczący), Marta Kosiniak, Iwona Krukowska, K a 
rolina Trzeciak, Weronika Forma.

III.

Uczelnia ma perspektywę budowy nowej, własnej siedziby, na zakupionej w 2012 r.
nieruchomości przy ul. Broniewskiego w Warszawie. Zob. B. Milerski, U progu nowej kaden
cji, „Kalendarz Ewangelicki 2013”, Bielsko-Biała 2012, s. 136.
27

'

Prof. Bogusław Sliwerski jest przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN i
członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
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Opisywane przekształcenia w strukturze Akademii związane z utwo
rzeniem Wydziału Pedagogicznego spowodowały zmianę w ogólnym
statusie prawnym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warsza
wie. Zawarty w art. 57 ust. 1 ustawy —Prawo o szkolnictwie wyższym
przepis normujący pozycję „publicznej uczelni teologicznej” dotyczył
do dnia 1 października 2012 r. tylko jednego desygnatu, czyli właśnie
ChAT.28 Wraz z zaistnieniem Wydziału Pedagogicznego, co jak wia
domo dokonało się na skutek decyzji władz Akademii, ChAT stała się
„uczelnią publiczną, w której działa teologiczna podstawowa jednost
ka organizacyjna” (art. 57 ust. 2 tej ustawy).”29 W tym kontekście po
jawia się kwestia, czy Akademia pod względem sytuacji prawnej bliż
sza jest statusowi uczelni publicznej, jaką jest Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, którego religijny profil jednoznacznie określa
jego statut30 czy bardziej —uniwersytetu świeckiego posiadającego wy
dział teologiczny. Brzmienie nazwy ChAT oraz jej związek z K ościo
łami zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej31, a także podobna
do U K SW geneza, każe raczej skłaniać się ku stwierdzeniu pierwsze
mu.

D. Dudek, A rt. 57 [Zatwierdzanie statutu], [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz^ red.
M. Pyter, Warszawa 2012, s. 241. Nawiasem mówiąc, nie sposób zaakceptować opinii tego
autora próbującego rekonstruować genezę ChAT. Twierdzi on bowiem, iż Akademia „w
założeniu miała być kontrszkołą wobec uczelni kościelnych”. Tamże, s. 242. Najprawdopo
dobniej pomylił on ChAT z dawną Akademią Teologii Katolickiej wWarszawie.
29

Zob. na temat konsekwencji tego rozróżnienia dla stanowienia statutu takiej uczelni: H.
Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach naukowych i tytule nauko
wym. Komentarzdo nowelizacji, Warszawa 2011, s. 153-154.
30

Zob. na ten temat: T. J. Zieliński, Tinansowanie szkolnictwa wyznaniowego ze środków public^
nych w Polsce w aspekcie prawnym, [w:] Tinansowanie zyiyyków wyznaniowych w krajach niemieckoję
zycznych i w Polsce, red. D. Walencik, M. Worbs, Opole 2012, s. 131-132.
31

W sprawie związku ChAT z P R E zob. np. § 15 ust. 3 Statutu PRE. Zob. Statut Polskiej
Kody Tkumenicznej, [w:] Prawo wewnętrzne nierzymskokatolickich zyi^yków wyznaniowych. Wybór
aktówprawnych, red. P. Borecki, Cz. Janik, Warszawa 2012, s. 541.
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