
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Filipa Libickiego 

na 81. posiedzeniu Senatu 

w dniu 26 czerwca 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jaro-

sława Gowina oraz do rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dra hab. Stanisława 

Dziekońskiego 

W ostatnich dniach zgłosił się do mnie pan S. K., doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-

go w Warszawie. Pan K. przedstawił mi wyrok sądowy, w którym Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, 

iż decyzja administracyjna o nieprzedłużeniu mu studiów doktoranckich na UKSW, na którą powoływały się 

władze uczelni, odmawiając mu dalszych studiów, nigdy nie istniała. Pan K. przedstawił się jako osoba o 

skłonnościach homoseksualnych. Pytany przeze mnie o powody negatywnego stosunku władz UKSW do 

jego osoby stwierdził, iż takim powodem może być jego książka o, jego zdaniem, chrześcijańskim funkcjo-

nowaniu takich osób w Kościele. W rozmowie tej zorientowałem się, iż, według mojego przekonania, tezy 

pracy pana K. stoją w absolutnej sprzeczności z nauczaniem Kościoła, które dotyczy kwestii osób homosek-

sualnych.  

Chcę w związku z tym jasno podkreślić, iż od strony doktrynalnej fakt odmowy panu K. kontynuowania 

studiów doktoranckich w tym zakresie absolutnie rozumiem i podzielam to zdanie. UKSW jest bowiem 

uczelnią publiczną, ale o wyraźnym profilu katolickim i ma, moim zdaniem, absolutne prawo, a nawet obo-

wiązek, odmawiać prawa do studiów doktoranckich na swoich wydziałach tym, którzy w oczywisty sposób 

kwestionują doktrynę katolicką. Uważam jednak, że taka odmowa powinna się odbywać zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami prawa. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie wydaje się wskazywać, 

iż nastąpiło tutaj istotne naruszenie procedury. Istotą tej sprawy jest również fakt, iż wygląda na to, że uczel-

nia mogła uporczywie wprowadzać w błąd pana K. co do rzekomego istnienia decyzji kierownika studiów 

doktoranckich w jego sprawie z dnia 16 czerwca 2008 r.  

Zwracam się do władz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego o wyjaśnienia w tej sprawie, a do 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – o przyjrzenie się tej sprawie. 

Z wyrazami szacunku 

Jan Filip Libicki 
 


