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Pan 

Bogdan BORUSEWICZ 

MARSZAŁEK  SENATU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie 
wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu 
ustawy 

o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniamy 
senatora Tadeusza Skorupę. 

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. 
 

 (-) Dorota  Arciszewska-Mielewczyk (-) Maciej Klima 

 (-) Grzegorz Banaś (-) Stanisław Kogut 

 (-) Ryszard Bender (-) Bronisław Korfanty 

 (-) Przemysław Błaszczyk (-) Norbert Krajczy 

 (-) Jerzy Chróścikowski (-) Waldemar Kraska 

 (-) Zbigniew Cichoń (-) Adam Massalski 

 (-) Lucjan Cichosz (-) Władysław Ortyl 

 (-) Grzegorz Czelej (-) Bohdan Paszkowski 

 (-) Władysław Dajczak (-) Stanisław Piotrowicz 

 (-) Wiesław Dobkowski (-) Zdzisław Pupa 

 (-) Jan Dobrzyński (-) Zbigniew Romaszewski 

 (-) Janina Fetlińska (-) Czesław Ryszka 

 (-) Stanisław Gogacz (-) Sławomir Sadowski 

 (-) Henryk Górski (-) Tadeusz Skorupa 

 (-) Tadeusz Gruszka (-) Wojciech Skurkiewicz 

 (-) Witold Idczak (-) Kazimierz Wiatr 

 (-) Kazimierz Jaworski (-) Grzegorz Wojciechowski 

 (-) Piotr Kaleta (-) Stanisław Zając 

 (-) Stanisław Karczewski
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projekt 
 

USTAWA  

z dnia .......... 
 

o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii 

Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa 

 

 

Art. 1 

W ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej 

w Krakowie z budżetu państwa (Dz. U. nr 103, poz. 650) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„Art. 1. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie otrzymuje dotacje i inne środki z budżetu 

państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych”. 

 

Art. 2 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



 

Uzasadnienie 
 

Zasadniczym założeniem projektowanej zmiany ustawy o finansowaniu Papieskiej 

Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa jest wprowadzenie zmian, w zakresie 

korzystania ze środków publicznych przez tę szkołę wyższą, czyli takich samych zasad, na jakich 

pomoc finansowa przekazywana jest uczelniom publicznym. Podobną ustawę przyjmowaliśmy w 

miesiącu listopadzie o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Papieska Akademia Teologiczna 

jest kontynuatorką istniejącego ponad 600 lat Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. W czasach stalinizmu, w 1954 roku jednostronną uchwałą Rady Ministrów 

Wydział Teologiczny usunięto z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dopiero w 1981 roku Ojciec 

Święty Jan Paweł II utworzył Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie składającą się z 3 

wydziałów: teologii, filozofii, historii kościoła. 

Jak pisze Kanclerz Papieskiej Akademii Teologicznej Jego Eminencja kardynał Stanisław 

Dziwisz „...dziesięciolecia epoki komunistycznej były dla tej uczelni dramatyczne. Została ona 

pozbawiona dóbr materialnych, zbiorów bibliotecznych, nie mogła dokonywać żadnych 

inwestycji, była szykanowana do tego stopnia, że istniała nawet cenzura na jej nazwę. Akademia 

nigdy za doznane krzywdy nie otrzymała jakiegokolwiek zadośćuczynienia...” 

Akademia stale się rozwija. W rankingu Rzeczypospolitej i Perspektyw z 2008, wśród 

akademickich uczelni polskich PAT został sklasyfikowany na 15 miejscu. Natomiast w rankingu 

uniwersytetów PAT został sklasyfikowany na 7 miejscu. Uczelnia nadrabia też inwestycyjne 

zaniedbania czasów komunizmu. Obecnie kończy budowę gmachu biblioteki. Brakuje jednak 

budynków dydaktycznych i akademików. Bez pomocy państwa, choćby w zakresie zmiany 

ustawy rozwój uczelni wydaje się niemożliwy. 

Odnosząc się do obowiązującego stanu prawnego wskazać także należy na regulacje 

dotyczące choćby Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, utworzonego na 

mocy ustawy z dnia 3 września 1999 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie utworzony z Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, czy też ustawy o 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które to uczelnie korzystają w pełnym zakresie z 

możliwości finansowania ze środków publicznych. Projektowana zmiana ustawy polega na 

uchyleniu istniejącego wyłączenia dotyczącego finansowania z budżetu państwa kosztów 

realizacji środków trwałych w budowie służących procesowi dydaktycznemu. Stworzy to ramy 



prawne dla korzystania przez Papieską Akademię Teologiczną z publicznych środków 

finansowych na realizację inwestycji. 

Wejście w życie projektowanej ustawy nie spowoduje bezpośrednich skutków 

finansowych dla budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Ewentualne 

skutki finansowe uzależnione będą od przedstawienia, a następnie zaakceptowania stosownego 

planu wydatków związanych z kosztami realizacji środków trwałych w budowie, służących 

procesowi dydaktycznemu. Wejście w życie ustawy nie spowoduje skutków gospodarczych. 

Przedmiot projektowanej ustawy nie jest objęty prawem Unii. 
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