Załącznik do Uchwały Nr 23/2017 Senatu UKSW
z dnia 23 marca 2017 r.

REGULAMIN - STATUT
WYDZIAŁU STUDIÓW NAD RODZINĄ
UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
w WARSZAWIE
PREAMBUŁA
Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie przejmuje dziedzictwo naukowe i dydaktyczne dotychczasowego Instytutu
Studiów nad Rodziną. Powstanie tego Instytutu było związane z ocaleniem pozostałych przy
życiu w kwietniu 1945 roku duchownych polskich, więźniów Obozu Koncentracyjnego
w Dachau. Wobec zapowiedzi zagłady obozu zobowiązali się oni w sposób uroczysty,
w Akcie zawierzenia św. Józefowi, do szczególnej posługi rodzinie po wyzwoleniu. Wśród
ocalonych był późniejszy Założyciel Instytutu, ks. abp Kazimierz Majdański.
Wieloletnie starania twórcy i założyciela Instytutu Studiów nad Rodziną, ks. abpa prof.
dr hab. Kazimierza Majdańskiego, doprowadziły w 1975 roku do otrzymania pozwolenia na
utworzenie Zakładu Teologii Praktycznej na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie przekształconego w 1981 roku w Instytut Studiów nad Rodziną.
Instytut jako pierwsza w świecie tego rodzaju placówka, był pionierską i oryginalną
inicjatywą naukową, posiadającą własny program badawczy i dydaktyczny.
Od 1988 r. Instytut Studiów nad Rodziną stał się pozawydziałową, samodzielną jednostką
organizacyjną Akademii Teologii Katolickiej, działającą

w strukturze Uczelni n a

prawach wydziału.
W wyniku starań założyciela Instytutu i jego współpracowników, w oparciu
o przedstawione poważne argumenty, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego w Polsce
w 1995 r. zaaprobowała nowy kierunek studiów wyższych „nauki o rodzinie”.
Od roku 1999 Instytut został włączony do Wydziału Teologicznego (ad instar facultatis),
w celu zachowania swego kościelnego charakteru.
Do pełnienia zadań stojących przed Instytutem Studiów nad Rodziną jego Założyciel,
ks. abp prof. dr hab. Kazimierz Majdański, ustanowił zespół ludzi, oddanych tej inicjatywie,
stanowiący jej konieczne zaplecze naukowe i administracyjne. Jest to Instytut Świecki Życia
Konsekrowanego Świętej Rodziny. Zasady współpracy tegoż Instytutu z Uczelnią określa
umowa z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzi
studia oraz badania naukowe nad małżeństwem i rodziną.
Małżeństwo i rodzina, jako wspólnota mężczyzny i kobiety, są niezastępowalne
i niezbędne do rozwoju człowieka. Zdrowa i silna rodzina przyczynia się jak nikt inny do
przeobrażania świata, do jego humanizacji i prawdziwego postępu cywilizacyjnego. Dlatego
też Wydział podejmuje działania na rzecz promocji rodziny oraz jej obrony przed
zagrożeniami i dysfunkcją.
Wydział Studiów nad Rodziną akcentuje następujące szczegółowe cele:
-

zachowania wierności w p r z e k a z y w a n i u P r a w d y objawionej o małżeństwie

i rodzinie jako Bożym powołaniu, nauczanej przez Kościół Rzymsko-Katolicki,
-

rozwijania i n t e r d y s c y p l i n a r n e g o c h a r a k t e r u nauk o rodzinie, zgodnie

z nauką II Soboru Watykańskiego (por. KDK 36),
-

zachowania pastoralnego i formacyjnego charakteru studiów.

Nauczyciele akademicy i studenci Wydziału będą zawsze świadomi doniosłości swych
zadań, zarówno w dziedzinie dydaktyki i badań naukowych, prowadzonych zgodnie
z nauczaniem Kościoła, jak i w sferze kształtowania postaw odpowiedzialności za ludzkie
życie od poczęcia do naturalnej śmierci.
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.

Wydział Studiów nad Rodziną, zwany dalej „Wydziałem”, stanowi integralną część

Uniwersytetu

Kardynała

Stefana

Wyszyńskiego

w

Warszawie,

zwanego

dalej

„Uniwersytetem”.
2. Wydział rządzi się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, Konstytucji Apostolskiej
Sapientia Christiana z dnia 15 kwietnia 1979 r., innymi zarządzeniami Stolicy Apostolskiej
oraz postanowieniami Konferencji Episkopatu Polski, jak również normami Konkordatu
zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r. oraz
przepisami prawa polskiego w tym zakresie.
3. Zakres

kompetencji

władz

kościelnych

wobec

wydziałów

kościelnych

w Uniwersytecie został ponadto określony w Statucie Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.
§2
Wydział prowadzi działalność naukową oraz dydaktyczną w zakresie nauczania
i formowania studentów zgodnie z wymogami Konstytucji Apostolskiej Sapientia Christiana
i załączonych do niej Ordinationes, a także zgodnie z KPK, kan. 815-820.
§3
1.

Ogólny zakres zadań Wydziału określa Statut Uniwersytetu Kardynała Stefana

Wyszyńskiego w Warszawie.
2.

Wydział współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, zwłaszcza

poprzez nawiązywanie dialogu interdyscyplinarnego oraz wskazywanie na moralny i etyczny
wymiar badań oraz pracy naukowej i dydaktycznej.
§4
1.

Godłem Wydziału jest ikona Świętej Rodziny: Jezus, Maryja i św. Józef. Wzór godła

określa załącznik do Regulaminu.
2.

Barwy Wydziału określa Rada Wydziału.
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Rozdział II
Struktura Wydziału
§5
1.

Jednostkami organizacyjnymi Wydziału są: instytuty, katedry, zakłady, laboratoria

i pracownie.
2.

Instytuty działają na podstawie regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Radę

Wydziału.
3.

Instytut wydziałowy jest tworzony w celu organizowania i prowadzenia działalności

związanej z określonymi kierunkami studiów, ich specjalnościami oraz badaniami
naukowymi.
§6
Katedra jest tworzona w celu organizowania i prowadzenia działalności naukowodydaktycznej, związanej z określonym przedmiotem lub grupą przedmiotów nauczanych na
wydziale.
§7
Zakład tworzy się, w miarę potrzeb i możliwości, w ramach katedry lub instytutu
wydziałowego, w celu udzielania nauczycielom akademickim pomocy w wypełnianiu zadań
dydaktycznych i w prowadzeniu badań naukowych.
§8
Instytuty wydziałowe, katedry i zakłady tworzy, przekształca i likwiduje Rektor po
zasięgnięciu opinii Senatu, na wniosek Dziekana zaopiniowany przez Radę Wydziału.
Wniosek Dziekana wymaga akceptacji Wielkiego Kanclerza.
§9
1.

Na Wydziale mogą być tworzone jednostki organizacyjne wykonujące zadania

naukowe, dydaktyczne, badawcze lub konsultacyjne.
2.

Jednostki, o których mowa w ust. 1, tworzy, przekształca i likwiduje Rektor po

zasięgnięciu opinii Senatu. Utworzenie, przekształcenie lub likwidacja tych jednostek w
ramach Wydziału następuje na wniosek Dziekana. Wniosek Dziekana wymaga akceptacji
Wielkiego Kanclerza.
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Rozdział III
Władze Wydziału
l) Wielki Kanclerz
§ 10
1.

Wielkim Kanclerzem wydziałów kościelnych (w tym Wydziału Studiów nad

Rodziną) w Uniwersytecie jest Arcybiskup Metropolita Warszawski, a w okresie wakatu
stolicy biskupiej ten, który pełni urząd Rządcy Archidiecezji Warszawskiej.
2.

Wielki Kanclerz reprezentuje Stolicę Apostolską wobec Wydziału i wobec

Uniwersytetu, a także reprezentuje Wydział wobec Stolicy Apostolskiej. W sprawach
szczególnej wagi reprezentuje także Wydział wobec władz państwowych.
§ 11
Do zadań Wielkiego Kanclerza należy w szczególności:
1) troska o to, by wiernie był zachowywany Regulamin-Statut Wydziału oraz przepisy
wydane przez Stolicę Apostolską i inne władze kościelne;
2) wspieranie jedności wszystkich członków społeczności Wydziału;
3) zatwierdzanie kandydatów na urząd Dziekana;
4) występowanie z prośbą do Kongregacji Wychowania Katolickiego o zatwierdzenie
wyboru Dziekana;
5) informowanie Kongregacji Wychowania Katolickiego o ważniejszych sprawach
i przesyłanie do niej co trzy lata szczegółowego sprawozdania (Relatio triennalis)
z sytuacji akademickiej, moralnej i ekonomicznej Wydziału;
6) przyjmowanie od nowo wybranego Dziekana wyznania wiary;
7) udzielanie, a dla poważnych racji cofanie, misji kanonicznej (missio canonica)
nauczycielom akademickim Wydziału, którzy prowadzą zajęcia z przedmiotów
dotyczących wiary i moralności;
8) udzielanie, a dla poważnych racji cofanie, zezwolenia (venia legendi) nauczycielom
akademickim Wydziału, którzy prowadzą inne zajęcia niż wskazane w pkt. 7;
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9) występowanie do Kongregacji Wychowania Katolickiego o nihil obstat dla
wykładowców przed ich stałym zatrudnieniem na Wydziale;
10) występowanie do Kongregacji Wychowania Katolickiego o nihil obstat dla kandydatów
na stanowiska profesora nadzwyczajnego;
11) występowanie do Kongregacji Wychowania Katolickiego o nihil obstat dla kandydatów
do tytułu doktora honoris causa;
12) umacnianie więzi nauczycieli akademickich i studentów Wydziału z Kościołem lokalnym
i Kościołem powszechnym;
13) przedstawianie do zatwierdzenia Kongregacji Wychowania Katolickiego Statutu
Wydziału i ewentualnych w nim zmian.
2) Rada Wydziału
§ 12
1.

Rada Wydziału jest organem kolegialnym Wydziału.

2.

Zadania i kompetencje Rady Wydziału określa Statut Uniwersytetu, a także Konstytucja

Apostolska Sapientia Christiana i załączone do niej Ordinationes.
§ 13
Skład Rady Wydziału, tryb wyboru jej członków i zasady działania określa statut
Uniwersytetu.
§ 14
Rada Wydziału może powoływać komisje stałe i doraźne, stosownie do potrzeby.
Szczegółowe zadania komisji określa Rada Wydziału.
3) Dziekan i prodziekani
§ 15
1.

Dziekan kieruje Wydziałem oraz reprezentuje go na zewnątrz.

2.

Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników, doktorantów i studentów

Wydziału.
3.

Dziekan w zakresie swoich kompetencji może wydawać zarządzenia i podejmować

decyzje w sprawach dotyczących samego Wydziału i spraw studenckich.
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§ 16
Zadania i kompetencje Dziekana określa Statut Uniwersytetu.
§ 17
1.

Dziekan jest wybierany na zasadach określonych w Statucie Uniwersytetu i obejmuje

urząd po zatwierdzeniu (otrzymaniu nihil obstat) przez Kongregację Edukacji Katolickiej.
2. Urzędu Dziekana nie może pełnić ta sama osoba dłużej niż przez dwie następujące po
sobie kadencje.
3.

Listę kandydatów na Dziekana przedkłada Wielkiemu Kanclerzowi do aprobaty

przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej, przynajmniej na dziesięć dni przed
wyznaczonym terminem wyborów dziekana. Jeżeli Wielki Kanclerz nie zgłosi w ciągu siedmiu
dni od przekazania mu listy sprzeciwu w stosunku do żadnego z kandydatów,
przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej podaje listę do wiadomości wyborców.
4.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Wielkiego Kanclerza w stosunku do

któregoś z kandydatów, zostaje on skreślony z listy kandydatów na Dziekana. Lista
kandydatów może być opublikowana, jeżeli pozostaje na niej przynajmniej jeden kandydat.
W przeciwnym razie przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej zarządza uzupełnienie
listy, zmieniając terminy kalendarza wyborczego.
5.

Przed objęciem swego urzędowania nowo wybrany Dziekan składa wyznanie wiary

przed Wielkim Kanclerzem lub jego delegatem.
§ 18
1. Zastępcami Dziekana są prodziekani.
2. Zakres szczegółowych zadań prodziekana określa Dziekan.
3. Prodziekan jest wybierany w trybie określonym w Statucie Uniwersytetu, po uprzednim
zaaprobowaniu jego kandydatury przez Wielkiego Kanclerza.
4) Dyrektor i Zastępca Dyrektora Instytutu
§ 19
Dyrektor kieruje instytutem. Zasady powoływania i szczegółowe kompetencje Dyrektora
Instytutu określa Statut Uniwersytetu.
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§ 20
1.

W instytucie powołuje się Zastępcę Dyrektora na zasadach określonych w statucie

Uniwersytetu.
2. Zakres szczegółowych zadań Zastępcy Dyrektora Instytutu określa Dyrektor Instytutu.
5) Kierownik Katedry lub Zakładu
§ 21
1. Kierownik katedry lub zakładu organizuje pracę naukową i dydaktyczną podległej
mu jednostki, w zakresie określonym przez Statut Uniwersytetu.
2. Kierownika katedry lub zakładu powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Rady
Wydziału.
3. Kierownikiem katedry może być nauczyciel akademicki zatrudniony na Uniwersytecie
w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora
nadzwyczajnego.
4. Kierownikiem zakładu może być nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy
doktora, zatrudniony na Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy.
5. Czasowo pełniącym obowiązki kierownika katedry lub zakładu może być nauczyciel
akademicki posiadający stopień naukowy doktora, zatrudniony na Uniwersytecie także
w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Rozdział IV
Nauczyciele akademiccy
1)

Kwalifikacje
§ 22

1. Nauczycielami akademickimi Wydziału mogą być osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje oraz należące do Kościoła Katolickiego zachowujące jego naukę, a ponadto
kierujące się w życiu zasadami moralności chrześcijańskiej (por. Sapientia Christiana,
art. 26).
2. Ze względów ekumenicznych, za zgodą Wielkiego Kanclerza, nauczycielami
akademickimi na Wydziale, mogą być osoby nie należące do Kościoła Katolickiego, o ile
respektują katolicki charakter Wydziału. Jednak osoby te nie mogą nauczać doktryny
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katolickiej. O każdym takim przypadku należy powiadomić Kongregację Wychowania
Katolickiego.
3. Nauczyciele akademiccy Wydziału Studiów nad Rodziną w Uniwersytecie winni się
wyróżniać wiernością Kościołowi, krzewieniem nauki katolickiej, uczciwością i poczuciem
odpowiedzialności, a także poświęceniem się w podejmowanej pracy.
4.

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w zakresie przedmiotów odnoszących

się do wiary i obyczajów powinni być świadomi, że zadanie swoje mają wykonywać w pełnej
wspólnocie z autentycznym nauczaniem Kościoła, w sposób zaś szczególny z nauczaniem
Papieża.
2)

Zatrudnianie
§ 23

1.

Sposób

zatrudniania

nauczycieli

akademickich

na

wydziałach

kościelnych

w Uniwersytecie określa Statut Uniwersytetu.
2.

Nauczyciele akademiccy Wydziału, którzy zajmują się dyscyplinami kościelnymi,

przed objęciem stanowiska muszą uzyskać misję kanoniczną (missio canonica) od Wielkiego
Kanclerza i złożyć wobec dziekana wyznanie wiary; pozostali nauczyciele akademiccy
Wydziału muszą przed objęciem stanowiska uzyskać zgodę na nauczanie (venie docendi)
(por. § 4 ust 4 umowy z Rządem o statucie wydziałów kościelnych). Dziekan zwraca się
do Wielkiego Kanclerza o udzielenie misji kanonicznej lub zgody na nauczanie po
rozstrzygnięciu konkursu.
3.

Dla kandydatów do stanowiska profesora (docenti stabili) i do tytułu doktora honoris

causa Dziekan zwraca się do Wielkiego Kanclerza z prośbą o uzyskanie nihil obstat
Kongregacji Wychowania Katolickiego.
§ 24
1. Zatrudnienie na wydziale kościelnym w Uniwersytecie osoby duchownej lub
zakonnej wymaga pisemnego zezwolenia odpowiednio: biskupa diecezjalnego lub
wyższego przełożonego instytutu życia konsekrowanego kandydata.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, należy przedłożyć Dziekanowi przed
wystąpieniem do Wielkiego Kanclerza o udzielenie misji kanonicznej lub zgody na
nauczanie.
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3)

Obowiązki i prawa nauczycieli akademickich
§ 25

Wszyscy nauczyciele akademiccy powinni:
1. prawidłowo realizować programy nauczania;
2. rzetelnie kształcić studentów;
3. kształtować u studentów postawy etyczne i obywatelskie oraz wychowywać w duchu
wartości ogólnoludzkich i chrześcijańskich szczególnie uwrażliwiając studentów na
troskę o rodzinę i obronę życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
§ 26
Obowiązki i prawa nauczycieli akademickich określa Statut Uniwersytetu.

§ 27
1.
lub

W przypadku postępowania uchybiającego obowiązkom nauczyciela akademickiego
godności zawodu nauczycielskiego wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają

odpowiedzialności dyscyplinarnej. Szczegółowe zasady i tryb postępowania określa Statut
Uniwersytetu oraz ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.

Nauczyciel

zatrudniony

na

Wydziale

podlega

szczególnym

zarządzeniom

dyscyplinarnym w przypadku nauczania niezgodnego z Magisterium Kościoła lub
w następstwie poważnego uchybienia w dziedzinie moralności chrześcijańskiej.
3.

W przypadku zarzutu popełnienia przez nauczyciela akademickiego przewinienia,

o którym w § 27 ust. 2, Dziekan odbywa z podejrzanym rozmowę wyjaśniającą.
4.

Jeśli rozmowa, o której w ust. 3, nie usunęłaby zasadności zarzutu, Dziekan zleca

sprawę komisji złożonej przynajmniej z trzech nauczycieli akademickich Wydziału
posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, powołanej przez Radę Wydziału.
5.

Komisja, o której mowa w ust. 4, może na żądanie Wielkiego Kanclerza lub

podejrzanego powołać nie więcej niż trzech ekspertów w charakterze konsultantów komisji.
6.

W

przypadku

stwierdzenia

przez

komisję

zasadności

zarzutu

stawianego

podejrzanemu, przewodniczący komisji przekazuje sprawę Wielkiemu Kanclerzowi, do
którego należy rozstrzygniecie sprawy.
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7.

Jeśli zarzut stawiany obwinionemu okazałby się prawdziwy, Wielki Kanclerz może

obwinionemu cofnąć lub zawiesić misję kanoniczną lub zgodę na nauczanie, po uprzednim
wysłuchaniu obwinionego.
8.

Informację o cofnięciu lub zawieszeniu misji kanonicznej lub zgody na nauczanie

nauczycielowi akademickiemu Wielki Kanclerz przekazuje Dziekanowi.
9.

W każdej fazie postępowania obwiniony nauczyciel akademicki ma prawo do

składania wyjaśnień i obrony przed zarzutem.
10. Od decyzji Wielkiego Kanclerza o cofnięciu albo zawieszeniu misji kanonicznej lub
zgody na nauczanie nauczycielowi akademickiemu przysługuje odwołanie się do Stolicy
Apostolskiej.
11. Nauczyciel akademicki, któremu cofnięto misję kanoniczną lub zgodę na nauczanie
nie może nauczać na wydziałach kościelnych.

Rozdział V
Studia wyższe i studia doktoranckie.
Prawa i obowiązki studentów i doktorantów

§ 28
1.

Wydział może prowadzić studia pierwszego i drugiego stopnia, studia doktoranckie,

studia podyplomowe oraz kursy dokształcające.
2.

Studia wyższe oraz studia doktoranckie mogą być prowadzone jako stacjonarne lub

niestacjonarne.
§ 29
Warunki przyjęcia na studia wyższe i studia doktoranckie określa prawodawstwo polskie
oraz Statut Uniwersytetu.
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§ 30
1. Studentami na wydziałach kościelnych w Uniwersytecie mogą być osoby, które
akceptują kościelny charakter studiów oraz kierują się zasadami moralności chrześcijańskiej.
2. Duchowni i osoby konsekrowane mogą podjąć studia jedynie po uzyskaniu pisemnego
zezwolenia własnego biskupa diecezjalnego lub wyższego przełożonego danego instytutu.
§ 31
Student przyjęty na studia przystępuje do immatrykulacji i składa ślubowanie
studenckie, stosownie do Statutu Uniwersytetu.
§ 32
1. Szczegółowy tryb przebiegu studiów określają Statut Uczelni i Regulamin studiów oraz
inne przepisy uczelniane.
2. Szczegółowe obowiązki i prawa studenta określa Statut UKSW i Regulamin studiów
w UKSW.
§ 33
1. Studenci oraz doktoranci Wydziału mogą należeć do samorządu studenckiego lub
doktoranckiego, który reprezentuje ogół studentów danej jednostki organizacyjnej i działa w jego
interesie, zgodnie z regulaminem samorządu studenckiego lub regulaminu samorządu
doktorantów.
2. Studenci mają prawo do zrzeszania się w stowarzyszeniach i uczelnianych
organizacjach studenckich. Stowarzyszenia i organizacje te nie mogą prowadzić działalności
politycznej na terenie Wydziału.
§ 34
Studenci i doktoranci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie
uchybiające obowiązkom studenta lub godności osoby ludzkiej.
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Rozdział VI
Działalność wydawnicza Wydziału
§ 35
1.

Wydział

prowadzi

działalność

wydawniczą,

wydając

czasopisma

naukowe,

podręczniki, skrypty, dzieła naukowe, materiały z konferencji naukowych, rozprawy
habilitacyjne i doktorskie, a także pozycje informacyjne i materiały dotyczące Wydziału.
Wydział czyni to w porozumieniu z Wydawnictwem Uniwersytetu.
2.

Dziekan Wydziału na zasadach określonych w statucie Uniwersytetu oraz innych

przepisach

uniwersyteckich

powołuje

odpowiednie

zespoły

oraz

rady

redakcyjne

i programowe.
Rozdział VII
Współpraca Wydziału z innymi szkołami wyższymi i innymi instytucjami
§ 36
1. Wydział współpracuje z innymi szkołami wyższymi i instytucjami naukowymi
krajowymi i zagranicznymi, państwowymi i kościelnymi w dziedzinie badań naukowych,
pracy dydaktycznej i duszpasterskiej na podstawie umów.
2. Wydział, w miarę możliwości, uczestniczy w programach rządowych i kościelnych oraz
w działaniach organizacji krajowych i międzynarodowych na rzecz sprawiedliwości, pokoju,
rozwoju społeczeństw, szczególnie na polu promocji rodziny i godności życia ludzkiego.
3. Umowy, o których mowa w ust. 1, zawiera Rektor na wniosek Dziekana
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Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 37
Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają aprobaty Kongregacji Wychowania
Katolickiego.

§ 38
Niniejszy Regulamin nabiera mocy prawnej od dnia zatwierdzenia go przez Kongregację
Wychowania Katolickiego.

Dziekan
Wydziału Studiów nad
Rodziną

Rektor
Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

Wielki Kanclerz
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa, dnia, ……………….r.
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