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

o finansowaniu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie z budżetu państwa. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy 
upoważniamy senatora Stanisława Bisztygę. 

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. 
 

 (-) Stanisław Bisztyga (-) Marek Rocki 

 (-) Jarosław Duda (-) Janusz Sepioł 

 (-) Stanisław Gorczyca (-) Władysław Sidorowicz 

 (-) Kazimierz Kleina (-) Eryk  Smulewicz 

 (-) Zbigniew Meres (-) Marek Trzciński 

 (-) Andrzej Misiołek (-) Mariusz Witczak 

 (-) Andrzej Person (-) Henryk Woźniak 

 (-) Antoni Piechniczek  
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p r o j e k t 

 

 

USTAWA  

 
z dnia  

 
o finansowaniu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z budżetu państwa 

 

 

Art. 1. 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie otrzymuje dotacje i inne środki z budżetu 

państwa na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji na zasadach 

określonych dla uczelni publicznych. 

 

Art. 2.  

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) w art. 9 w ust. 1 pkt 2 

otrzymuje brzmienie: 

"2) Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,". 

 

Art. 3. 

Traci moc ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii 

Teologicznej w Krakowie z budżetu Państwa (Dz. U. Nr 103, poz. 650 oraz z 2005 r. Nr 164, 

poz. 1365). 

 

Art. 4. 

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

 

 

 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, 

poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. 
Nr 28, poz. 153, Nr 90, poz. 557, Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, 
poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623. 
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Uzasadnienie 

 

Podstawowym celem ustawy jest zmodyfikowanie zasad korzystania przez 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ze środków publicznych poprzez 

wprowadzenie w odniesieniu do tej uczelni takich samych zasad, na jakich pomoc finansowa 

przekazywana jest uczelniom publicznym. 

Jednocześnie projekt ustawy uwzględnia, iż decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI 

z dnia 19 czerwca 2009 r. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie otrzymała nazwę 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Zmiana nazwy uczelni, jak wynika z dekretu 

Stolicy Apostolskiej, została podyktowana zamiarem uhonorowania pamięci sługi Bożego 

Jana Pawła II, a także takim rozwojem uczelni, iż zasługuje ona na miano uniwersytetu. 

W aktualnym stanie prawnym Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (obecnie 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) otrzymuje dotacje i inne środki z budżetu państwa na 

zasadach określonych dla uczelni publicznych, z wyjątkiem finansowania kosztów realizacji 

środków trwałych w budowie służących procesowi dydaktycznemu. Projektowana ustawa 

zakłada uchylenie istniejącego wyłączenia dotyczącego finansowania z budżetu państwa 

kosztów realizacji środków trwałych w budowie służących procesowi dydaktycznemu. 

Stworzy to ramy prawne dla korzystania przez Uniwersytet Papieski ze środków budżetu 

państwa również na realizację inwestycji. 

Jest to szczególnie ważne, jeśli wziąć pod uwagę, iż uczelnia stale się rozwija. 

W rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw z 2008 r., wśród akademickich uczelni polskich 

Papieska Akademia Teologiczna została sklasyfikowana na 15 miejscu. Natomiast w rankingu 

uniwersytetów Akademia została sklasyfikowana 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 przedłożonej ustawy rozwój uczelni wydaje się niemożliwy. Rozważając 

możliwość finansowania inwestycji Uniwersytetu Papieskiego z budżetu Państwa należy mieć 

również na względzie, że Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz 

Katolicki Uniwersytet Lubelski korzystają w pełnym zakresie z możliwości finansowania ze 

środków publicznych. 

Uwzględniając, iż w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej mowa jest o Papieskiej Akademii Teologicznej 
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w Krakowie uznano za właściwe dostosowanie art. 9 ust. 1 pkt 2 tej ustawy do nowej nazwy 

uczelni. Zmiana nazwy uczelni w innych aktach normatywnych powinna być dokonana przez 

podmioty upoważnione do zmiany tych aktów. 

Mając na względzie, że ilość zmian, których należałoby dokonać w ustawie z dnia 

26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu 

Państwa, aby osiągnąć cel założony przez projektodawcę w odniesieniu do liczby artykułów 

tej ustawy byłaby znaczna, zdecydowano się przygotować projekt nowej ustawy. Przyjmując 

jednocześnie w art. 3 przedłożenia, iż z dniem wejścia w życie projektowanej ustawy utraci 

moc aktualnie obowiązująca ustawa. 

Zdaniem projektodawcy ustawa powinna wejść w życie tak szybko jak to jest 

możliwe, w związku z tym przyjęto, iż dostatecznym będzie 14 dniowy okres vacatio legis. 

Wejście w życie 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 Europejskiej. 

 

 

 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


