
 

 

Warszawa, 13 sierpnia 2009 r.

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
VI kadencja 

Prezes Rady Ministrów  
DSPA–140 –99(5)/09 

 
 

 

 Pan  
 Bronisław Komorowski 

 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
 

 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego 

projektu ustawy:  

 

- o nadaniu nowej nazwy Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie 
oraz zmianie ustawy o finansowaniu 
Papieskiej Akademii Teologicznej w 
Krakowie z budżetu państwa (druk nr 
1946).  

 

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

 

                                                             

 

                                                                        (-) Donald Tusk 
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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego

projektu ustawy

- o natlaniu norvej nazrYy Papieskiej Akademii Teologicznej rv

Krako}v ieorazozmian ieustawyof inansowaniuPapiesk ie jAkademi i
Teologicznej w Krakowie z budżetu państrva (druk nr 194ó).

Jednocześnie in|orrnuję' że Rada MinistrÓlv irpou,aŹIriła Ministra

Nauki i Szkolnictrva Wyższego do reprezentowania Rządu rr' tej sprawie lv

toku prac parlarnentamYch.
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Stanorr isko Rat l .r  M inistrórr
wobec posclskicgo projektu ustalry o nadaniu norvcj nazrvv papicskiej
Akademii Teologiczncj rv Krakowie orlaz. o zmianic usta\yy
o finansowaniu Papicskicj Akademii .t.cologicznej 

tr Krakorvic z butlżctu
państrva ( druk nr l946) '

Posclski  projckl  ustaw)'przewiduje nadanie papieskie. j  Akadcmii ' l  eologicznej w Krakowic
nazrt.y '.[Jniwersytel l)apicski Jana l)awła II w Krakowie'. oraz zmianę dorychczasowych
zasad flnansowania uczelni Z budietu państwa.

Art. l projektu ustawy Zakłada zmianę nazwy l)apieskiej Akadenrii 'l.eologicznej 
w Krakowie

na Uniy,ers',lel l,apieski Janą Pau,lą Il y, Krąkou;ie. Przedc wszystkim nalei;' z'auwa:Ż.vć. i'Ż.
art' l5 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską poclpisanego w
Warszawie dnia 28 l ipca l993 r.  (Dz.U' l '  1998 r,  Nr 5l '  poz. 3l8) gw,aranttue Kościołorł, i
Katolickienlu swobodę zakładania i prowadzenia szkół wyiszych. W tyl-l-l unilversvtc(órv.
odrębnych wydziałów' rvyŹszych scniinariór,v duchownych oral instytu1ó$, nauktlrto-
badawczycli.

Natomiast. zgodnie z art. I us1. 2 usta*y , Prctyt o o szkolnicttyia tl.'y:sz)Ót usta*) tej nie
stosuje się do szkół r,vyższych i wyisz1,clr scnrinariórv duclrownych prtlrr'adzon1ch przez
kościoly izwiązki rvyznaniowc' z uyjątkicni Katolickicgo Unirlersytcttt l,ubclskicgo, cnyoa
le usta\Ą.a lub unrorva nliędzy rządem a lr'ladzanri kościolóu Iub z.'ł,iązkórt, rr'1'znaniorv1,cl-l
stanowi inacze i.

W zrviązku z' przckazaną przez Kard'r,nała Stanisłarr'a Dziwisza infbrmacją' iz dnia l9
cZcrl\'ca 2009 r. Ojcicc Ślr ięt1. l}encd;'kt XVI podjąl decyz-ię, aby l)apieska Akacle mla
l-cologiczna rt, Krakou'ie otrzymała nazvę I'lniu,arsyter Papie,ski Jana Puy,la //' rł poselskim
projekcie usta\Yy DaleŻy Zrez),gno\\'ac z przcpisu dolycząccgo zmiany nazwv, l.j, z,afl. 1 <:raz.
odporvicdnio zmodyfikor,vać tytt.lł projektu ustarw'

()dnosząc się do krvestii noweIizac.ii uslźl$.v z dnia f6 cZelwca \991 f'
o finansowaniu Papieskicj Akadcmii ,fcolo'gicznej 

w Krakorvic z budŻetu pańs1wa nalcŹy
podkreślic '  iŻ aktualnie Uczelnia olrzymuje dotac-jc i innc środki z budietu państwa na
zasadach określonych dla uczelni publicznych' z wyjąlkiem ltnansowania kosztów rcalizacii
środk(lw trrvałych w budowic słuiących procesowi dydaktyczncmrr.

I}iorąc pod uit'agę. iz art' l5 usl. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i li'zccząpospolitą
Po|ską przewiduje dotowanie przez Państwo zarówno t,apieskiej Akademii 1.eologiczne; rt,
Krakowie jak i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskicgo' I{zą<l przych;llnie odnosi się clo
zmiany dotychczasowych zasad llnansowania i objęcia llnansowaniem z budŹetu państwa
rórvnieŻ rtydatków i nrł.estvc}'inych.


