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Prezes Rady Ministrów 
               DSPA-140-190 (3)/13 
                
 

 

  
 
 
 Pani  
 Ewa Kopacz 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
  
              Szanowna Pani Marszałek, 
 

przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego 
projektu ustawy: 

- o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie 
(druk nr 1763). 

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

                                                    Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Donald Tusk 

 
 



    Stanowisko Rządu  
wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii 

Teologicznej w Warszawie (druk nr 1763) 
 
 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej  
w Warszawie dotyczy następujących propozycji: 
 
1) zachowania przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie prawa do używania 

w swej nazwie wyrazu „akademia”, jeżeli jej Wydział Teologiczny posiada uprawnienie do 
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego; zgodnie z projektem, przepisu  
art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  
z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) nie stosuje się do Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie; 

 
2) podwyższenia o 50% wskaźnika kosztochłonności dla kierunków studiów prowadzonych  

w Wydziale Teologicznym w dziedzinie nauk teologicznych, w stosunku do wskaźnika 
kosztochłonności kształcenia w tej dziedzinie określonego przez ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego; 

 
3) wyposażenia Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w majątek przeznaczony na siedzibę Uczelni; 
 
4) zwiększenia dotacji podstawowej, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, o środki niezbędne na pokrycie 
ponoszonych przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie kosztów najmu 
pomieszczeń na działalność statutową. 

 
 

W ocenie Rady Ministrów poselski projekt ustawy o zmianie ustawy  
o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zawiera rozwiązania naruszające 
zasadę równego traktowania uczelni. Rząd zgłasza następujące zastrzeżenia wobec propozycji 
zawartych w przedstawionym projekcie: 
 
Ad. 1. Przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 3 ustanawiają warunki, jakie 
muszą spełniać uczelnie, aby w swojej nazwie używać wyrazów „uniwersytet”, „uniwersytet 
techniczny”, „uniwersytet tzw. przymiotnikowy”, „politechnika” lub „akademia”. 
Uzależnienie możliwości używania w nazwie ww. określeń od liczby posiadanych przez 
szkołę wyższą (jej jednostki organizacyjne) uprawnień do nadawania stopnia naukowego 
doktora ma w jasny sposób informować o jej statusie naukowym. Powyższe zasady dotyczą  
w jednakowy sposób wszystkich uczelni. Przepis art. 3 ust. 5 ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym określa, że wyraz „akademia” może być używany w nazwie uczelni, 
której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora. Przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym przewidują 
dostosowanie nazw uczelni do wymagań określonych w art. 3 do dnia 30 czerwca 2016 r. 
Projekt ustawy dostosowującej nazwy publicznych uczelni akademickich do wymagań 
określonych w art. 3 Rada Ministrów przedłoży do dnia 30 czerwca 2015 r. (art. 255 ust. 1 i 2 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym). 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie obecnie nie spełnia ustawowych 
warunków dla używania w nazwie wyrazu „akademia”. Zgodnie z aktualnym wykazem 
jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie 
sztuki, prowadzonym przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, Uczelnia posiada 
jedno uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora (nauk teologicznych). Jeżeli  



w ustawowo określonym terminie Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie nie 
zwiększy liczby posiadanych uprawnień do nadawania stopnia doktora, powinna nastąpić 
zmiana jej nazwy. Należy podkreślić, że zmiana taka w żaden sposób nie wpłynie na status 
szkoły, która pozostanie publiczną uczelnią akademicką – stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 22 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Przewidziane w ww. projekcie ustawy uzależnienie prawa do używania w nazwie 
przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie wyrazu „akademia”, od 
posiadania przez jej Wydział Teologiczny uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora habilitowanego ustanawia wyjątek od zasady określonej w art. 3 ust. 5 ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym. Regulacja, zgodnie z którą wyłącza się stosowanie zasady 
używania nazwy „akademia” w stosunku do jednej szkoły wyższej, prowadzi do 
nieuzasadnionego różnicowania uczelni, znajdujących się w podobnej sytuacji. Narusza 
zasadę równości podmiotów posiadających ten sam status. 

W opinii Rady Ministrów kwestia nazwy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej  
w Warszawie powinna zostać uregulowana na zasadach i w trybie art. 255 ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym przewidzianym dla publicznych uczelni akademickich.  
 
Ad. 2. W odniesieniu do propozycji wprowadzenia podwyższenia o 50% wskaźnika 
kosztochłonności dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Teologiczny  
w dziedzinie nauk teologicznych w stosunku do wskaźnika kosztochłonności kształcenia w tej 
dziedzinie określonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wskazuje 
się, że obecnie wskaźnik kosztochłonności dla kierunku teologia określono dla wszystkich 
uczelni jednakowo na poziomie 1,0 – na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania 
wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, 
a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 179). Podniesienie tego 
wskaźnika dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie o 50%, tj. do poziomu 
1,5, według szacunków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego spowodowałoby wzrost 
dotacji podstawowej dla Uczelni – w warunkach roku 2013 – o 32,8 tys. zł. Jednak Rada 
Ministrów wskazuje, iż przyjęcie takiego rozwiązania mogłoby spowodować nierówne 
traktowanie uczelni prowadzących kierunki, na których kształci się mała liczba studentów. 
 
Ad. 3. Odnosząc się do propozycji przepisu dotyczącego wyposażenia Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego w majątek przeznaczony na siedzibę Uczelni, należy podkreślić, że byłby on 
niewykonalny, ponieważ minister ten nie dysponuje nieruchomościami zasobu nieruchomości 
Skarbu Państwa, które mógłby przeznaczyć na wyposażenie uczelni.  
Ponadto należy zauważyć, że przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i wydanego na 
jej podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia  
2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie 
lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej (Dz. U. Nr 179, poz. 1068) 
regulują kwestie dofinansowania lub finansowania kosztów realizacji inwestycji uczelni 
publicznych. Przepisy te przewidują określony tryb przyznawania środków na inwestycje, 
w ramach którego Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie otrzymała już dotację 
celową na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektowanej siedziby. 
W kontekście tej ścieżki finansowania proponowane przepisy są jednak zbyt ogólne i nie 
precyzują ani parametrów użytkowych, ani finansowych inwestycji, co w konsekwencji ich 
stosowania mogłoby narazić ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na zarzut 
arbitralności lub niegospodarności w dysponowaniu środkami publicznymi. 
 



Ad. 4. Propozycja dotycząca zwiększenia dotacji podstawowej, o której mowa w art. 94 ust. 1  
pkt 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, o środki niezbędne na pokrycie ponoszonych 
przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie kosztów najmu pomieszczeń jest 
zbyt ogólna. Zobowiązuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do 
pokrywania kosztów najmu pomieszczeń bez względu na zasadność i sposób kalkulacji tych 
kosztów. Koszty najmu obiektów dydaktycznych, analogicznie jak koszty utrzymania 
własnych obiektów, winny być finansowane przez uczelnie m.in. w ramach tzw. dotacji 
podstawowej, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, 
przeznaczonej m.in. na zadania związane z utrzymaniem uczelni, w tym na remonty. Dotacja 
podstawowa ustalana jest dla poszczególnych uczelni, w tym również dla Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie, według jednolitej formuły algorytmicznej podziału 
dotacji – określonej w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  
8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni 
publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 202 oraz z 2013 r. poz. 273).  

Uwzględnienie proponowanego przepisu w praktyce oznaczałoby podwójne 
finansowanie z budżetu państwa kosztów związanych z utrzymaniem Uczelni. 
 

Ponadto, Rada Ministrów zwraca uwagę na brak uzasadnienia dla przedstawionych  
skutków finansowych wejścia w życie projektowanej ustawy o zmianie ustawy  
o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Zgodnie z przyjętym w uzasadnieniu 
do projektu założeniem, koszty wprowadzenia przedmiotowej ustawy mają być pokrywane  
z „budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego”, a obciążenie dla „budżetu 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego” przewidziano na około 600 tys. zł rocznie. Nie 
przedstawiono jednak żadnych kalkulacji w tym zakresie. Brak kalkulacji z podziałem na 
poszczególne kategorie wydatków i źródło ich sfinansowania, a także brak informacji  
o  sposobie wyliczenia wskazanych skutków finansowych uniemożliwia odniesienie się do 
przedstawionych szacunków.  
 

Z uwagi na przedstawione powyżej zastrzeżenia i wątpliwości, Rząd wyraża 
negatywne stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy  
o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (druk nr 1763). 
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