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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

prezydenckiego projektu ustawy 
 
 

- o zmianie ustawy o finansowaniu 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  
z budżetu państwa (druk nr 249). 

 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

 

(-) Donald Tusk 



Stanowisko Rady Ministrów wobec prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o
finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa (druk nr 249).

Celem projektowanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r.
o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa (Dz. U. Nr 61, poz.
259, z późn. zm.) jest zrównanie tej uczelni w dostępie do dotacji i innych środków
pochodzących z budżetu państwa z uczelniami publicznymi. W aktualnie obowiązującym
stanie prawnym Katolicki Uniwersytet Lubelski 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.

Wejście w życie projektowanych rozwiązań prawnych może wprawdzie oznaczać
wzrost wydatków z budżetu państwa lub przy tym samym poziomie wydatków z budżetu
państwa może zmienić się redystrybucja środków, ale z uzasadnienia wynika, że Katolicki
Uniwersytet Lubelski nie będzie ubiegał się o dotacje na cele inwestycyjne w 2008 r. Ponadto
wnioski przed wpisaniem do resortowego planu inwestycyjnego są oceniane  przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Radę Główną Szkolnictwa Wyższego pod
względem zasadności inwestycji.

Przepis § 2 ust. 1 pkt 1  umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i
prowadzonych przez Kościół 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, podpisanej w Warszawie 1 lipca 1999 r.
(Dz. U. nr 63, poz. 727) określa Katolicki Uniwersytet Lubelski jako kościelną szkołę
wyższą. W związku z tym zasięgnięcie opinii strony kościelnej w sprawie projektu ustawy
dotyczącej finansowania KUL należy uznać za niezbędne i celowe, dlatego proponuje się
przedstawić sprawę Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu
Polski. Opinia ta może być uzupełniona w dalszej procedurze legislacyjnej.

Mając na względzie powyższe, Rząd pozytywnie opiniuje prezydencki projekt ustawy
o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa.
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