
Warszawa, dnia 12 kwietnia 2006 r.

Opinia w sprawie

ustawy o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu

państwa (druk nr 117), ustawy o finansowaniu Wyższej Szkoły Filozoficzno-

Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie z budżetu państwa (druk nr 118)

oraz ustawy o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego

we Wrocławiu z budżetu państwa (druk nr 119)

Opiniowane ustawy zostały uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na

15. posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2006 r. Projekty tych ustaw były przedłożeniami

poselskimi.

Celem uchwalonych regulacji jest przyznanie uczelniom wymienionym w tytułach

ustaw prawa do otrzymywania dotacji i innych środków z budżetu państwa na zasadach

określonych dla uczelni publicznych. Finansowanie z budżetu państwa nie będzie

obejmowało kosztów realizacji inwestycji budowlanych.

W ramach obecnie obowiązujących przepisów dotacje i inne środki publiczne z

budżetu państwa, na zasadach określonych dla  uczelni publicznych, otrzymuje Katolicki

Uniwersytet Lubelski (ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa) oraz Papieska Akademia Teologiczna w

Krakowie (ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii

Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa). W przypadku tych uczelni finansowanie z

budżetu państwa nie obejmuje kosztów realizacji środków trwałych w budowie służących

procesowi dydaktycznemu.

Analizując omawiane ustawy trzeba mieć na uwadze art. 15 ust. 3 Konkordatu

między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, w świetle którego Rzeczpospolita Polska

została zobowiązana do rozważenia udzielenia pomocy finansowej z budżetu państwa innym

aniżeli Katolicki Uniwersytet Lubelski i Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

szkołom wyższym - odrębnym wydziałom - zakładanym i prowadzonym przez Kościół

Katolicki.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski

w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół
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Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych,

oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez

te szkoły wyższe, podpisana w Warszawie dnia 1 lipca 1999 r. zawiera w § 2 katalog uczelni

zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki a istniejących w dniu wejścia w życie

tej umowy. Katalog ten obejmuje w szczególności uczelnie wskazane w tytułach

opiniowanych ustaw.

Ustawy wejdą w życie z początkiem roku akademickiego 2006/2007, tj. z dniem

1 października 2006 r.

Ustawy nie budzą zastrzeżeń legislacyjnych.
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