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w odpowiedzi na pismo ·z dnia 30 sierpnia 2013 r. w przedmiocie wyrażenia przez Kościół 
Ewangelicko-Augsburski opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie (druk sejmowy nr 1763), w imieniu Kościoła uprzejmie przedstawiam 
następujące stanowisko. 

Przedmiotowy projekt ustawy należy uznać za propozycję adekwatnego uregulowania przez 
prawodawcę kluczowych problemów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT) 
jako uczelni realizującej przede wszystkim zadania dotyczące kształcenia kadr mniejszościowych 
Kościołów chrześcijańskich w Polsce. Z woli ustawodawcy, określonej w wielu indywidualnych 
ustawach wyznaniowych, w tym w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego (Dz. U. z 1989 roku, Nr 73, poz. 323, z późn. zm.), Akademia zapewnia 
Kościołom ~radycji prawosławnej, protestanckiej i starokatolickiej edukację akademicką wszystkich 
stopni. 

ChAT została utworzona przed blisko 6 dekadami ze względu na specyfikę kształcenia teologicznego: 
u swych początków oraz obecnie jej Wydział Teologiczny jest - w myśl przepisów o szkolnictwie 
wyższym - jedyną w naszym kraju teologiczną podstawową jednostką organizacyjną o profilu 
nierzymskokatolickim. Ta szczególna tożsamość uniemożliwia stosowanie do tej uczelni niektórych 
norm stanowionych dla ogółu szkół wyższych w Polsce. Do grupy przepisów, które osłabiają 

ustawową misję Akademii są regulacje zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572), skutkujące docelowo pozbawieniem ChAT statusu 
akademii (art. 3 ust. S). Zawarta w opiniowanym projekcie (art. l pkt 2) propozycja nowego art. 3a 
koryguje przywołany przepis ustawy z 2005 r. uzależniając zachowanie przez ChAT statusu akademii 
wyłącznie od spełnienia przez jej Wydział Teologiczny kryteriów warunkujących posiadanie prawa do 
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Uzależnienie utrzymania statusu akademii 
od posiadania pełni praw w zakresie nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego wydaje się być 
sprawiedliwym, poważnym a zarazem wystarczającym wymogiem zachowania przez ChAT swego 
statusu akademickiego, którym cieszy się nieprzerwanie od 1954 r. Automatyczne pozbawienie przez 
ustawodawcę tej pozycji uznać by należało za nieusprawiedliwione pomniejszenie statusu kluczowej 



dla życia intelektualnego kulturowego polskich mniejszości wyznaniowych instytucji naukowo
dydaktycznej. 

Już po otrzymaniu przedmiotowego projektu do zaopm1owania, uzyskaliśmy od jego Autorów 
informację o planowanym złożeniu autopoprawki, w której art. 3b nadaje się nowe brzmienie. Po 
zapoznaniu się z tą propozycją stwierdzamy, iż stanowi ona zrozumiałą konsekwencję przepisów 
szeregu indywidualnych ustaw wyznaniowych. Nakładają one bowiem na ChAT powinności 

w zakresie kształcenia teologicznego studentów reprezentujących wybrane Kościoły mniejszościowe. 
W związku z tym zasadne jest przewidziane przez projektodawców finansowanie owych zadań ze 
środków budżetowych (rezerwa celowa w ustawie budżetowej) oraz zaangażowanie w omawianym 
procesie ministra właściwego do spraw wyznań religijnych. 

Należy poprzeć zawarty w projekcie przepis nakładający na ministra właściwego do spraw nauki 
i szkolnictwa wyższego obowiązek zapewnienia Akademii siedziby (art. 1 pkt 2). Jest to norma 
potwierdzająca dotychczasowe dokonania ministra w tym zakresie, polegające w szczególności na 
przekazaniu uczelni środków na nabycie gruntu pod budowę pierwszej w dziejach ChAT własnej 
siedziby oraz na opłacenie projektu budowlano-architektonicznego. Celem przepisu jest 
zagwarantowanie finalizacji rozpoczętego procesu oraz zapewnienie uczelni środków - do czasu 
powstania własnej siedziby - na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń na działalność statutową. 
Regulacja w tym zakresie będzie wyrazem sprawiedliwości, szczególnie wobec faktu, iż ChAT jest 
obecnie jedyną uczelnią państwową nie posiadającą własnej siedziby. 

Reasumując niniejsze stanowisko należy stwierdzić, iż Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP 
jednoznacznie pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt ustawy (wraz z sygnalizowaną 

autopoprawką) i wnosi o jego jak najszybsze uchwalenie. 

Z poważaniem 


