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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 3 grudnia 2020 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 

w Warszawie 

(druk nr 277) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ma na 

celu wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym uczelnia ta będzie otrzymywała subwencję 

ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę przeznaczonych na utrzymanie 

i rozwój potencjału dydaktycznego lub utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, 

w wysokości nie niższej niż ustalona na rok poprzedni na podstawie algorytmu podziału 

środków finansowych, o którym mowa odpowiednio w art. 368 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

W ustawie wskazano również, iż minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz 

mniejszości narodowych i etnicznych będzie udzielał Akademii dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli akademickich wykonujących pracę w Wydziale 

Teologicznym, wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. 

Obecnie, zgodnie z art. 3a zmienianej ustawy, minister właściwy do spraw wyznań 

religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych może udzielić Akademii dotacji 

podmiotowej na działalność bieżącą. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 r. Projekt ustawy 

(druk sejmowy nr 678) został przedłożony przez Rząd w dniu 6 października 2020 r. 

Marszałek Sejmu w dniu 16 października 2020 r. skierowała powyższy projekt do Komisji 

Edukacji, Nauki i Młodzieży. Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2020 r. wniosła o jego 

uchwalenie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu Komisji (druk sejmowy nr 756). Drugie 

czytanie odbyło się na 21. posiedzeniu Sejmu w dniu 27 listopada 2020 r. Niezwłocznie 

przystąpiono do trzeciego czytania. Sejm uchwalił ustawę w przy 443 głosach za, 0 przeciw 

i 8 wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


