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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 

w Warszawie 

(druk nr 559) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ma 

na celu umożliwienie współfinansowania statutowej działalności Akademii przez ministra 

właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. 

Według uzasadnienia, opiniowana ustawa „jest formą realizacji zobowiązań państwa 

wynikających z art. 25 ust. 1 Konstytucji RP, statuującego zasadę równouprawnienia 

kościołów i innych związków wyznaniowych”. W uzasadnieniu wskazano ponadto, że ustawa 

ma zapewnić mniejszościowym środowiskom chrześcijańskim odpowiednią „edukację na 

poziomie akademickim oraz ochronę i podstawę dalszego rozwoju dorobku naukowego, 

dydaktycznego i kulturowego wypracowanego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 

w Warszawie na przestrzeni wielu dziesięcioleci”. Dodatkowy, podany w uzasadnieniu, 

argument przemawiający za przyznaniem ministrowi właściwemu do spraw wyznań 

religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych uprawnienia do współfinansowania 

statutowej działalności Akademii ma charakter faktyczny, ponieważ wiąże się ze 

spostrzeżeniem, że Chrześcijańska Akademia Teologiczna – jako jedyna uczelnia publiczna – 

nie posiada własnej siedziby. Ewentualne środki finansowe przekazane Akademii przez 

ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych 

mogłyby, według autorów projektu opiniowanej ustawy, zagwarantować „kontynuację 

procesu budowy gmachu na potrzeby uczelni i jego zakończenie w racjonalnym czasie, a do 

tego momentu – pokrycie kosztów najmu pomieszczeń na działalność statutową”. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 60. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2014 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem poselskim. Został on skierowany do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki 

i Młodzieży. W trakcie prac w Sejmie m.in.: 

1) zrezygnowano z regulacji dotyczącej prawa do używania w nazwie uczelni wyrazu 

„akademia”; 

2) zrezygnowano z przepisu ustalającego wyższy wskaźnik kosztochłonności dla kierunków 

studiów prowadzonych w Wydziale Teologicznym Akademii; 

3) przeformułowano sposób współfinansowania działalności statutowej Chrześcijańskiej 

Akademii Teologicznej i wskazano inny podmiot współfinansujący. 

W trakcie II czytania nie zgłoszono poprawek. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Zgodnie z § 15 Zasad techniki prawodawczej merytoryczne przepisy szczegółowe 

powinny być zamieszczone w ustawie przed przepisami dostosowującymi. Ponadto, zgodnie 

z § 37 Zasad techniki prawodawczej w przepisach dostosowujących nie zamieszcza się 

przepisów regulujących sprawy inne niż określone w rozdziale 5 Zasad techniki 

prawodawczej („Układ i postanowienia przepisów przejściowych i dostosowujących”). 

Ustawa narusza obie wymienione zasady techniki prawodawczej, ponieważ projektowaną 

zmianę (w postaci dodania merytorycznego przepisu szczegółowego) umieszcza w strukturze 

art. 5 ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, który jest przepisem 

dostosowującym. Co więcej, ponieważ przepisy dostosowujące mają charakter 

samoderogujący, w omawianym przypadku ustawodawca dokonuje nowelizacji przepisu, 

który już ekspirował z systemu. Mając to na uwadze, proponuje się rezygnację ze zmiany 

brzmienia art. 5 ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i ujęcie 

dodawanej regulacji w nowej podstawowej jednostce redakcyjnej (art. 2a ustawy 

o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie). 

Dodawany do art. 5 ust. 2 ustanawia dodatkowe, względem ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym, źródło finansowania działalności Akademii. Nie określa przy tym 

ani formy, ani trybu tego finansowania. W takiej sytuacji uzasadnione wydaje się oparcie 

interpretacji przyjętego rozwiązania na przepisach ustawy o finansach publicznych. Jej 

art. 131 przewiduje – odnośnie do działalności bieżącej podmiotów wskazanych w odrębnej 
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ustawie – możliwość udzielania dofinansowania w formie dotacji podmiotowej w zakresie 

określonym w odrębnej ustawie. Nie ulega wątpliwości, że przyznanie w ustawie odrębnej 

(wobec ustawy o finansach publicznych) ministrowi właściwemu do spraw wyznań 

religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych uprawnienia do udzielania dotacji 

podmiotowej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej pozwoliłoby, zgodnie z intencją 

projektodawców, zapewnić dodatkowe środki finansowe, które mogłyby zostać wykorzystane 

na dokończenie budowy własnej siedziby Akademii. Ponadto, ponieważ w art. 131 ustawy 

o finansach publicznych mowa jest o dofinansowywaniu działalności bieżącej, a nie 

działalności statutowej, można by uniknąć ewentualnej wątpliwości związanej z odpowiedzią 

na pytanie, czy projektowane rozwiązanie nie narusza art. 30 ustawy o działach administracji 

rządowej
1
. Biorąc to pod uwagę, proponuje się, by minister właściwy do spraw wyznań 

religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych mógł udzielać Akademii dotacji 

podmiotowej na działalność bieżącą. 

Aby zapewnić skuteczność proponowanej powyżej modyfikacji (i jej zgodność 

z art. 131 ustawy o finansach publicznych), niezbędne jest doprecyzowanie trybu, w którym 

minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych 

może udzielać dotacji Akademii. Wydaje się, że można w tym względzie wzorować się na 

art. 5 ustawy z dnia 19 października 2011 r. o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau 

przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego. Choć Akademia nie ma statusu 

fundacji, można przyjąć, że forma umowy będzie odpowiednia także dla dotacji podmiotowej 

udzielanej uczelni publicznej. Z tego względu wymagane jest określenie w ustawie kwestii, 

które muszą zostać uregulowane w umowie o udzielenie dotacji podmiotowej
2
. Należą do 

nich wysokość oraz sposób i terminy przekazania dotacji, a także szczegółowe zasady 

gospodarowania środkami pochodzącymi z dotacji. Co więcej, ponieważ dofinansowanie 

przewidziane w opiniowanej ustawie ma charakter dodatkowy i w pewien sposób 

uprzywilejowuje Akademię na tle innych uczelni publicznych, umowa powinna regulować 

również zasady kontroli przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz 

                                                

1  Wątpliwość ta dotyczy określenia „działalność statutowa”, które zdaje się wykraczać poza zakres działu 

administracji rządowej – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne. Określenie to może być 
bowiem rozumiane nie tylko jako działalność polegająca na wykonywaniu statutu uczelni publicznej, lecz 

również jako realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez 

nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi (art. 2 pkt 7 ustawy o zasadach 

finansowania nauki). 
2  Do dotacji podmiotowych nie ma zastosowania art. 150 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten dotyczy 

wyłącznie treści umów o udzielenie dotacji celowej. 
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mniejszości narodowych i etnicznych zagospodarowania dotacji, zaś sama Akademia 

powinna zostać zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków 

otrzymanych z dotacji. 

Propozycja poprawki: 

art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. W ustawie z dnia 16 marca 2000 r. o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 

w Warszawie (Dz. U. Nr 39, poz. 440) po art. 2 dodaje art. 2a w brzmieniu: 

„Art. 2a. 1. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości 

narodowych i etnicznych może udzielić Akademii dotacji podmiotowej na działalność 

bieżącą. 

2. Dotacja jest wypłacana po zawarciu umowy o udzielenie dotacji między 

ministrem właściwym do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych 

i etnicznych a Akademią. 

3. Umowa określa w szczególności: 

1) wysokość dotacji; 

2) sposób i terminy przekazania dotacji; 

3) szczegółowe zasady gospodarowania środkami pochodzącymi z dotacji; 

4) zasady kontroli przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz 

mniejszości narodowych i etnicznych zagospodarowania dotacji. 

4. Akademia jest obowiązana do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej 

środków otrzymanych z dotacji.”.”. 

 

Maciej Kłodawski 

Młodszy legislator 


