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jednym z tematów, jaki pojawił się w trakcie toczącej się jesie-
nią 2011 r. kampanii wyborczej do parlamentu, była kwestia zmiany 
obowiązującego modelu finansowania kościołów i innych związków 
wyznaniowych. nie jest to oczywiście zagadnienie nowe. dyskusja 
nad reformą systemu dotowania instytucji kościelnych w polce toczy 
się bowiem, z różnym natężeniem, od kilkunastu lat. w ramach prac 
komisji konkordatowych ustalono nowe zasady udziału Funduszu 
kościelnego w finansowaniu wydatków związanych z ubezpieczenia-
mi społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym osób duchownych1. 
w formie odrębnych regulacji określono również zasady finansowa-
nia niektórych instytucji prowadzonych przez kościoły i inne związ-
ki wyznaniowe, takich jak szkoły, uczelnie czy organizacje pożytku 
publicznego. do tej pory nie udało się natomiast wypracować spójnej 
i całościowej koncepcji finansowania ze środków publicznych samych 
kościołów oraz innych związków wyznaniowych. należy także podkre-
ślić, że z uwagi na rozległy zakres regulacji normatywnej, rozproszenie 
unormowań w licznych aktach prawnych oraz złożoność samej materii, 
ocena obecnie funkcjonującego modelu nastręcza wiele trudności.

jest rzeczą oczywistą, że projektowanie jakichkolwiek zmian 
w przedmiotowym zakresie wymaga gruntownej analizy zarówno 

1 p. Stanisz, Perspektywy zmiany systemu finansowania kościołów i innych związków 
wyznaniowych w Polsce, „Studia z prawa wyznaniowego” 2009, t. 12, s. 5-6.
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unormowań prawnych, w szczególności w kontekście ich zgodno-
ści z zasadami konstytucyjnymi, jak i wielkości samych transferów 
z budżetu państwa, realizowanych na podstawie obowiązujących przepi-
sów. jednym z istotnych wymiarów działalności kościołów i innych 
związków wyznaniowych jest edukacja na poziomie szkół wyższych. 
podstawowym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie regulacji 
prawnych dotyczących finansowania uczelni kościelnych ze środków 
publicznych. analizie poddano unormowania odnoszące się do szkół 
wyższych ujęte w wykazie Ministerstwa nauki i Szkolnictwa wyższe-
go jako „uczelnie kościelne”2. Z uwagi na rozmiar opracowania jedynie 
zasygnalizowano problemy związane z finansowaniem badań nauko-
wych prowadzonych w tego rodzaju instytucjach. pominięto również 
zasady gospodarowania przez uczelnie kościelne przekazanymi 
środkami budżetowymi. wskazane zagadnienia niewątpliwie zasługują 
na naukową refleksję w ramach odrębnych opracowań. Stan prawny 
przyjęto na dzień 16 października 2011 r. 

1. StatuS prawny ucZelni kościelnych

Zakładanie i prowadzenie szkół, w tym szkół wyższych, jest 
prawem gwarantowanym konstytucyjnie. ustawa zasadnicza expres-
sis verbis przewiduje bowiem, że obywatele i instytucje mają prawo 
do zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych 
oraz zakładów wychowawczych3. Możliwość zakładania i prowa-
dzenia szkół wyższych przez osoby fizyczne i prawne przewidu-
je także ustawa – prawo o szkolnictwie wyższym4. należy jednak 
zwrócić uwagę, że przepisów powołanego aktu nie stosuje się do 
szkół wyższych i wyższych seminariów duchownych prowadzonych 
przez kościoły i inne związki wyznaniowe, z wyjątkiem katolickie-

2 wykaz zamieszczony na stronie: www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system–sz-
kolnictwa–wyzszego/uczelnie/uczelnie–koscielne/ (dostęp: 04.02.2012).

3  art. 70 ust. 3 konstytucji rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (dz. u. 
nr 78, poz. 483 ze zm.). 

4  art. 20 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (dz. u. nr 
164, poz. 1365, ze zm.), dalej jako: prawo o szkolnictwie wyższym. 
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go uniwersytetu lubelskiego5, chyba że ustawa lub umowa między 
rządem a władzami kościołów lub związków wyznaniowych stanowi 
inaczej6. warto także podkreślić, że w świetle przepisów konstytucji 
rp, każdy kościół i inny związek wyznaniowy może wystąpić do rady 
Ministrów z wnioskiem o podjęcie rozmów w celu zawarcia umowy 
dotyczącej jego statusu prawnego7. gwarancje w zakresie działalności 
edukacyjno-naukowej na rzecz kościołów i innych związków wyzna-
niowych wyrażone zostały w ustawie o gwarancjach wolności sumie-
nia i wyznania, konkordacie oraz ustawach regulujących w sposób 
indywidualny status prawny poszczególnych kościołów i innych 
związków wyznaniowych. 

w myśl przepisów ustawy o gwarancjach wolności sumienia 
i wyznania, kościoły i inne związki wyznaniowe mają prawo zakła-
dać i prowadzić, według samodzielnie ustalonych programów, szkoły 
duchowne i seminaria duchowne. tworzenie i prowadzenie przez 
kościoły i inne związki wyznaniowe szkół wyższych, zasady udziela-
nia im przez państwo pomocy finansowej oraz tryb i zakres uznawa-
nia stopni i tytułów naukowych nadawanych w tych szkołach regulu-
ją, na wniosek władz kościołów lub innych związków wyznaniowych, 
odrębne ustawy. ustawa przewiduje ponadto, że kościoły i inne związ-
ki wyznaniowe mają także prawo zakładać religijne instytuty naukowe 
i naukowo-dydaktyczne. Status prawny wydziałów teologicznych na 
uniwersytetach państwowych regulują umowy pomiędzy ministrem 

5  Zaznaczyć należy, że pełna nazwa wskazanej uczelni to „katolicki uniwersytet 
lubelski jana pawła ii”. 

6  art. 1 ust. 2 prawa o szkolnictwie wyższym. 
7  Zob. wyrok tk z dnia 2 kwietnia 2003 r. (sygn. akt k 13/02). w dniu 6 kwietnia 2011 r. 

została podpisana umowa pomiędzy radą Ministrów a polskim autokefalicznym kościołem 
prawosławnym w sprawie prawosławnego Seminarium duchownego w warszawie. na 
mocy powołanej umowy prawosławne Seminarium duchowne w warszawie otrzymało 
w 2011 r. środki z budżetu państwa na prowadzenie działalności dydaktycznej oraz na 
pomoc materialną dla studentów. w 2011 r. środki te pochodziły z rezerwy celowej. od 
2012 r., na skutek wejścia w życie przepisów ustawy o finansowaniu prawosławnego 
Seminarium duchownego w warszawie z budżetu państwa, pomoc finansowa dla tej 
uczelni jest przyznawana przez Ministerstwo nauki i Szkolnictwa wyższego ze środków 
zarezerwowanych na szkolnictwo wyższe.
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właściwym do spraw szkolnictwa wyższego a władzami kościołów 
lub innych związków wyznaniowych8.

kościoły i inne związki wyznaniowe uprawnione są do prowa-
dzenia szkół wyższych, w tym o profilu kształcenia wykraczającym 
poza nauki kościelne, oraz do prowadzenia nauczania w ramach tzw. 
szkół wewnątrzkościelnych. w doktrynie pojęciem szkół wewnątrz-
kościelnych określa się zakłady naukowe prowadzone przez kościoły 
i inne związki wyznaniowe według programów ustalonych prawem 
wewnętrznym9. Szkoły te funkcjonują poza nadzorem państwowych 
władz oświatowych i realizują, poza celami naukowymi, także cele 
formacyjne, a głównym ich zadaniem jest kształcenie duchownych lub 
przyszłych duchownych10.

działalność w zakresie kształcenia na poziomie szkół wyższych 
w najszerszym zakresie prowadzi kościół katolicki. w ramach katolic-
kich szkół wyższych wyróżnia się wyższe szkoły papieskie oraz uniwer-
sytety11. uczelnie papieskie kształcą w ramach tzw. nauk kościelnych, 
takich jak: teologia, filozofia chrześcijańska, historia kościoła i prawo 
kanoniczne. do szkół tych zaliczają się: papieski wydział teologicz-
ny we wrocławiu oraz papieski wydział teologiczny w warszawie 
(składający się z dwóch autonomicznych sekcji: św. jana chrzciciela 
oraz św. andrzeja Boboli „Bobolanum”). analogiczny status posiada 
powstała w 1999 r., na bazie byłego wydziału Filozoficznego towarzy-

8  art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 
(tekst jedn. dz. u. z 2005 r. nr 231, poz. 1965, ze zm.). 

9  Zob. a. Mezglewski, Działalność naukowa i edukacyjna, w: a. Mezglewski, 
h. Misztal, p. Stanisz, Prawo wyznaniowe, warszawa 2008, s. 172. 

10  tamże. 
11  w myśl art. 3 ust. 1 i 3 prawa o szkolnictwie wyższym, wyraz „uniwersytet” może 

być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienie 
do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dziesięciu dyscyplinach, 
w tym co najmniej po dwa uprawnienia w każdej z następujących grup dziedzin nauki: 
1) humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych; 2) matematycznych, 
fizycznych, nauk o Ziemi lub technicznych; 3) biologicznych, medycznych, chemicznych, 
farmaceutycznych, rolniczych lub weterynaryjnych. wyraz „uniwersytet” uzupełniony 
innym przymiotnikiem lub przymiotnikami w celu określenia profilu uczelni może być 
używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej sześć 
uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie 
nauk objętych profilem uczelni. 
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stwa jezusowego w krakowie, wyższa Szkoła Filozoficzno-pedago-
giczna „ignatianum” w krakowie. warto dodać, iż obecnie uczelnia ta 
obejmuje dwa wydziały, tj. wydział Filozoficzny i wydział pedagogicz-
ny12, posiada również dwa uprawnienia do nadawania stopnia nauko-
wego doktora13. w związku z powyższym, od 1 października 2011 r. 
wyższa Szkoła Filozoficzno-pedagogiczna „ignatianum” w krakowie 
posługuje się nazwą – akademia ignatianum w krakowie14.    

obok wyższych szkół papieskich kościół katolicki w polsce prowa-
dzi uniwersytety kościelne. należą do nich uniwersytet papieski 
jana pawła ii w krakowie (dawniej papieska akademia teologicz-
na w krakowie) oraz katolicki uniwersytet lubelski jana pawła ii. 
uniwersytet papieski jana pawła ii w krakowie jest uczelnią składają-
cą się z: wydziału teologicznego wraz z instytutem prawa kanonicz-
nego, wydziału teologicznego Sekcja w tarnowie, wydziału Filozo-
ficznego, wydziału historii i dziedzictwa kulturowego oraz wydziału 
nauk Społecznych15. 

uczelnią, która prowadzi działalność naukową i dydaktycz-
ną w zakresie znacznie wykraczającym poza sferę wyznaniową, jest 
katolicki uniwersytet lubelski jana pawła ii (kul). katolicki uniwer-
sytet lubelski jana pawła ii pod wezwaniem najświętszego Serca 
jezusa jest kościelną szkołą wyższą o pełnych prawach publicznych 
szkół wyższych16. warto dodać, że w roku akademickim 2011/2012 
kul prowadził działalność w ramach jedenastu wydziałów. 

12  art. 1 § 4 statutu wyższej Szkoły Filozoficzno-pedagogicznej „ignatianum” 
w krakowie stanowiącego załącznik nr 10/2008/2009 do uchwały Senatu akademickiego 
wyższej Szkoły Filozoficzno-pedagogicznej „ignatianum” w krakowie z dnia 5 marca 
2009 r. 

13  w myśl art. 3 ust. 5 prawa o szkolnictwie wyższym, wyraz „akademia” może być 
używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej dwa 
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

14  uchwała nr 25/2010/2011 Senatu wyższej Szkoły Filozoficzno-pedagogicznej 
„ignatianum” w krakowie z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zmiany nazwy wyższa Szkoła 
Filozoficzno-pedagogiczna na akademia ingatianum w krakowie. 

15  pkt 6 statutu uniwersytetu papieskiego jana pawła ii w krakowie, http://upjp2.edu.
pl/download/upjp2_-_Statut_3_%28wersja_2%29_kor.pdf (dostęp: 04.02.2012).. 

16  § 1 statutu katolickiego uniwersytetu lubelskiego jana pawła ii, http://bip.kul.
lublin.pl/files/90/bip/Statu-kul-2011.pdf (dostęp: 04.02.2012).
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Status prawny wskazanych powyżej szkół wyższych normuje 
konkordat między Stolicą apostolską i rzecząpospolitą polską oraz 
umowa między rządem rzeczypospolitej polskiej a konferencją 
episkopatu polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakła-
danych i prowadzonych przez kościół katolicki, w tym uniwersyte-
tów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz 
w sprawie trybu i zakresu uznawania przez państwo stopni i tytułów 
nadawanych przez te szkoły wyższe17.  

w myśl postanowień konkordatu, rzeczpospolita polska gwarantu-
je kościołowi katolickiemu prawo do swobodnego zakładania i prowa-
dzenia szkół wyższych, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów 
i wyższych seminariów duchownych oraz instytutów naukowo-badaw-
czych. Status prawny wskazanych szkół wyższych, a także tryb i zakres 
uznawania przez państwo kościelnych stopni i tytułów oraz status 
prawny wydziałów teologii katolickiej na uniwersytetach państwo-
wych regulują umowy między rządem rzeczypospolitej polskiej 
a konferencją episkopatu polski upoważnioną przez Stolicę apostol-
ską. w regulacji tej przewidziano także, że papieska akademia teolo-
giczna w krakowie i katolicki uniwersytet lubelski są dotowane przez 
państwo. w odniesieniu do odrębnych wydziałów teologii katolickiej 
konkordat przewiduje jedynie, że państwo rozważy udzielanie tym 
jednostkom pomocy finansowej18. umowa między rządem rzeczypo-
spolitej polskiej a konferencją episkopatu polski stanowi natomiast, że 
kościelne szkoły wyższe posiadają osobowość prawną oraz uprawnie-
nia określone w umowie. 

prawo do zakładania i prowadzenia szkół wyższych, w tym semina-
riów duchownych, przysługuje także pozostałym kościołom i innym 
związkom wyznaniowym. Zgodnie z wykazem Ministerstwa nauki 
i Szkolnictwa wyższego do szkół tych zaliczają się:

17  konkordat z dnia 28 lipca 1993 r. między Stolicą apostolską i rzecząpospolitą 
polską (dz. u. z 1998 r. nr 51, poz. 318), dalej jako: konkordat. umowa między 
rządem rzeczypospolitej polskiej a konferencją episkopatu polski stanowi załącznik 
do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 r. o wykonaniu 
konkordatu między Stolicą apostolską i rzecząpospolitą polską (dz. u. nr 63, poz. 727). 

18  art. 15 konkordatu. 
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a) wyższa Szkoła teologiczno-humanistyczna im. Michała 
Beliny-czechowskiego w podkowie leśnej (dawne  wyższe 
Seminarium duchowne kościoła adwentystów dnia Siódmego 
im. Michała Beliny-czechowskiego w podkowie leśnej);

b) prawosławne Seminarium duchowne w warszawie;
c) wyższe Baptystyczne Seminarium teologiczne w warszawie;
d) wyższe Seminarium teologiczne im. jana łaskiego w warsza-

wie (seminarium kościoła ewangelicko-Metodystycznego);
e) warszawskie Seminarium teologiczne (seminarium kościoła 

Zielonoświątkowego);
f) wyższe Seminarium duchowne kościoła polskokatolickiego 

w warszawie;
g) wyższe Seminarium duchowne kościoła Starokatolickiego 

Mariawitów w płocku19.
na mocy ustaw o stosunku państwa do poszczególnych kościołów 

i innych związków wyznaniowych uczelniom tym przysługuje prawo 
do nadawania tytułu zawodowego licencjata teologii, traktowane-
go jako równoważny z tytułem licencjata nadawanym przez uczelnie 
państwowe20. warto także zwrócić uwagę, że w powołanym wykazie 
nie wymieniono chrześcijańskiej akademii teologicznej. chrześci-
jańska akademia teologiczna w warszawie jest bowiem publiczną 
szkołą wyższą, działającą na podstawie odrębnej ustawy oraz prawa 
o szkolnictwie wyższym i podlegającą nadzorowi ministra właściwe-

19 http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/uczelnie/
uczelnie-koscielne (dostęp: 04.02.2012).

20  art. 19 ust. 2 ustawy z 4 lipca 1991 r. o stosunku państwa do polskiego autokefalicznego 
kościoła prawosławnego (dz. u. nr 66, poz.287 ze zm.); art. 15 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 
1995 r. o stosunku państwa do kościoła ewangelicko-Metodystycznego w rzeczypospolitej 
polskiej (dz. u. nr 97, poz. 479 ze zm.); art. 14 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 1995 r. 
o stosunku państwa do kościoła chrześcijan Baptystów w rzeczypospolitej polskiej (dz. 
u. nr 97, poz. 480 ze zm.); art. 14 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 1995 r. o stosunku państwa 
do kościoła adwentystów dnia Siódmego w rzeczypospolitej polskiej (dz. u. nr 97, poz. 
481 ze zm.); art. 12 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 1995 r. o stosunku państwa do kościoła 
polskokatolickiego w rzeczypospolitej polskiej (dz. u. nr 97, poz. 482 ze zm.); art. 12 ust. 
2 ustawy z 20 lutego 1997 r. o stosunku państwa do kościoła Starokatolickiego Mariawitów 
w rzeczypospolitej polskiej (dz. u. nr 41, poz.253 ze zm.); art. 15 ust. 2 ustawy z 20 lutego 
1997 r. o stosunku państwa do kościoła Zielonoświątkowego w rzeczypospolitej polskiej 
(dz. u. nr 41, poz.254 ze zm.).
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go do spraw szkolnictwa wyższego21. jest to publiczna wyższa ekume-
niczna szkoła teologiczna kontynuująca tradycje Studium teologii 
ewangelickiej, a następnie wydziału teologii ewangelickiej uniwer-
sytetu warszawskiego22. uczelnią publiczną jest również uniwersytet 
kardynała Stefana wyszyńskiego w warszawie (od 1954 r. do 1999 r. 
funkcjonujący pod nazwą akademii teologii katolickiej). 

2. norMatywne podStawy FinanSowania ucZelni kościelnych 
Ze środków Budżetu pańStwa

problematyka finansowania przez państwo szkół niepublicznych, 
w tym wyznaniowych, od lat stanowi przedmiot licznych kontrower-
sji23. rozbieżne stanowiska dotyczą przede wszystkim oceny funkcjo-
nującego modelu finansowania sektora prywatnego w świetle przepisów 
konstytucji rp oraz przyjętych założeń polityki finansowej rządu. jak 
już wskazano, ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania nie 
stanowi samoistnej podstawy prawnej do finansowania uczelni wyzna-
niowych z budżetu państwa. przewiduje jedynie, że zasady udzielania 
im przez państwo pomocy finansowej oraz tryb i zakres uznawania 
stopni i tytułów naukowych nadawanych w tych szkołach regulują, na 
wniosek władz kościołów lub innych związków wyznaniowych, odręb-
ne ustawy. De lege lata obowiązują w tym zakresie ustawy dotyczące 

21  ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o chrześcijańskiej akademii teologicznej 
w warszawie (dz. u. nr 39, poz. 440). 

22  Statut chrześcijańskiej akademii teologicznej w warszawie, http://nowa.chat.edu.pl/
dokumenty/statutchat.pdf (dostęp: 04.02.2012). Szerzej na temat uczelni zob. d. walencik, 
Status prawny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, „Studia z prawa 
wyznaniowego” 2008, t. 11, s. 99-117.

23  Zob. a. rozmus, k. pado, Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce – wybrane 
dylematy i sugerowane rozwiązania, „e-Finanse. Finansowy kwartalnik internetowy” 
2009, nr 2, s. 26-34, e. Mazurek-krasodomska, j. waśniewski, Finansowanie szkolnictwa 
wyższego w Polsce i Unii Europejskiej a wydatki gospodarstw domowych na edukację, w: 
Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy rozwoju, 
red. t. Białas, gdynia 2008, s. 125-147; M. geryk, Rynek uczelni niepublicznych w Polsce, 
warszawa 2007. 



37Zasady finansowania ucZelni kościelnych Z budżetu państwa

finansowania uczelni wyższych kościoła katolickiego oraz polskiego 
autokefalicznego kościoła prawosławnego. 

Zakres finansowania uczelni wyższych kościoła katolickiego 
normuje pięć odrębnych ustaw. i tak na mocy ustawy o finansowaniu 
katolickiego uniwersytetu lubelskiego z budżetu państwa uczelni tej 
przysługuje prawo do otrzymywania dotacji i innych środków z budże-
tu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych24. warto 
dodać, że pełne finansowanie kul wprowadziła dopiero nowelizacja 
z 2008 r.25 w poprzednich okresach uczelnia ta uprawniona była do 
otrzymywania dotacji i innych środków z budżetu państwa na zasadach 
określonych dla uczelni państwowych, z wyłączeniem dotacji na 
inwestycje budowlane (od 1 września 2005 r. z wyjątkiem finansowania 
kosztów realizacji środków trwałych w budowie służących procesowi 
dydaktycznemu)26.

na gruncie obowiązujących przepisów takie same uprawnienia 
przysługują uniwersytetowi papieskiemu jana pawła ii w krakowie. 
od 6 stycznia 2010 r. uniwersytet ten otrzymuje dotacje i inne środki 
z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych27, 
podczas gdy istniejąca do tego czasu papieska akademia teologiczna 
uprawniona była do otrzymywania dotacji i innych środków finanso-
wych, z wyjątkiem finansowania kosztów realizacji środków trwałych 
w budowie służących procesowi dydaktycznemu28. warto dodać, że 
przyjęcie powyższego rozwiązania spotkało się z krytyczną oceną 

24  ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu katolickiego uniwersytetu 
lubelskiego z budżetu państwa (dz. u. nr 61, poz. 259, ze zm.).

25  ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o finansowaniu katolickiego 
uniwersytetu lubelskiego z budżetu państwa (dz. u. nr 203, poz. 1268). 

26  art. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu katolickiego uniwersytetu 
lubelskiego z budżetu państwa w wersji pierwotnej oraz art. 235 prawa o szkolnictwie 
wyższym. 

27  art. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu uniwersytetu papieskiego jana 
pawła ii w krakowie z budżetu państwa (dz. u. nr 103, poz. 650) w brzmieniu nadanym na 
mocy ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o finansowaniu papieskiej akademii 
teologicznej w krakowie z budżetu państwa oraz ustawy o stosunku państwa do kościoła 
katolickiego w rzeczypospolitej polskiej (dz. u. nr 219, poz. 1710). 

28  art. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu uniwersytetu papieskiego 
jana pawła ii w krakowie z budżetu państwa w wersji pierwotnej oraz art. 242 prawa 
o szkolnictwie wyższym. 
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doktryny. obok zastrzeżeń dotyczących trybu przygotowania projek-
tu przedmiotowej ustawy wskazywano, że regulacja ta prowadzi do 
nieuzasadnionego zróżnicowania sytuacji prawnej poszczególnych 
uczelni kościoła katolickiego29. 

w drodze trzech odrębnych ustaw unormowano również zasady 
finansowania akademii ignatianum w krakowie, papieskiego wydzia-
łu teologicznego we wrocławiu oraz papieskiego wydziału teologicz-
nego w warszawie30. na mocy powołanych aktów wskazane powyżej 
uczelnie uzyskały prawo do otrzymywania dotacji i innych środków 
z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicz-
nych, z wyjątkiem kosztów realizacji inwestycji budowlanych. warto 
zwrócić uwagę, że papieski wydział teologiczny w warszawie składa 
się z dwóch sekcji (św. jana chrzciciela oraz św. andrzeja Boboli), 
z których każda posiada osobowość prawną. na mocy odrębnej umowy 
oraz statutu studentami papieskiego wydziału teologicznego Sekcja św. 
jana chrzciciela są alumni następujących seminariów duchownych: 

a) wyższego Metropolitalnego Seminarium duchownego w war- 
szawie;

b) wyższego Seminarium duchownego diecezji warszawsko- 
-praskiej;

c) wyższego Seminarium duchownego w łowiczu;
d) wyższego Seminarium duchownego w Siedlcach;

29  w przypadku katolickiego uniwersytetu lubelskiego jana pawła ii różnicowanie 
zasad finansowania uznano za słuszne z uwagi na to, że uczelnia ta realizuje zadania 
edukacyjne takie, jak uczelnie publiczne oraz objęta jest zakresem przedmiotowym ustawy 
prawo o szkolnictwie wyższym. Szerzej zob. a. janicka, M. korolewska, Opinia prawna 
i merytoryczna o nadaniu nowej nazwy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 
oraz projekt zmiany ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 
z budżetu państwa z 13 sierpia 2009 r. (druk sejmowy nr 1946), http://orka.sejm.gov.pl/
iekSBaS.nsf/0/c125728000417c20c125763500410F68/$file/i1640-09.pdf (dostęp: 04.02. 
2012). 

30  ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu wyższej Szkoły Filozoficzno- 
-pedagogicznej „ignatianum” w krakowie z budżetu państwa (dz. u. nr 94, poz. 650); 
ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu papieskiego wydziału teologicznego we 
wrocławiu z budżetu państwa (dz. u. nr 94, poz. 649); ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. 
o finansowaniu papieskiego wydziału teologicznego w warszawie z budżetu państwa 
(dz. u. nr 94, poz. 648). 
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e) wyższego Seminarium duchownego w drohiczynie31. 
w wyższym Metropolitalnym Seminarium duchownym w warsza-

wie studiują ponadto klerycy archidiecezjalnego Seminarium Misyjne-
go „redemptoris Mater” w warszawie oraz klerycy ojców kamilianów, 
pasjonistów, barnabitów oraz oblatów św. józefa. 

również w przypadku papieskiego wydziału teologicznego we 
wrocławiu studia podejmują przede wszystkim osoby duchowne: 
alumni Metropolitalnego Seminarium duchownego, którzy są równo-
cześnie studentami papieskiego wydziału teologicznego, oraz alumni 
wyższych seminariów duchownych, które podpisały umowę o współ-
pracy z papieskim wydziałem teologicznym. Są to: 

a) wyższe Seminarium duchowne diecezji legnickiej, 
b) wyższe Seminarium duchowne oo. Franciszkanów we 

wrocławiu, 
c) wyższe Seminarium duchowne Salwatorianów w Bagnie.

ustawy z 5 kwietnia 2006 r., statuujące podstawy prawne do finan-
sowania z budżetu państwa papieskich wydziałów teologicznych 
w warszawie i wrocławiu oraz akademii ignatianum w krakowie, 
stanowiły przedmiot rozstrzygnięcia trybunału konstytucyjnego. 
w wyroku z dnia 14 grudnia 2009 r. trybunał orzekł, iż zasada bezstron-
ności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, światopo-
glądowych i filozoficznych nie wyklucza pozytywnego zaangażowania 
się państwa na rzecz urzeczywistniania wolności sumienia i religii oraz 
umożliwienia obywatelom zaspokajania ich potrzeb w sferze religijnej. 
Zasada ta nie wyklucza w szczególności finansowania przez państwo 
szkół i uczelni prowadzonych przez wspólnoty religijne32. państwo, 
które decyduje się na dotowanie kościelnych szkół wyższych, powin-
no jednak zagwarantować równy dostęp do środków publicznych 
szkołom wyższym prowadzonym przez różne kościoły i inne związki 
wyznaniowe33. 

31  http://www.pwtw.pl/index.php?page=studia-stacjonarne (dostęp: 04.02.2012). Statut 
uczelni nie jest udostępniany osobom trzecim. 

32  wyrok tk z dnia 14 grudnia 2009 r. (sygn. akt k 55/07), otk-a 2009, nr 11, 
poz. 167. 

33  w ocenie trybunału konstytucyjna zasada równości z uwagi na swój gwarancyjny 
charakter nie wymaga pozbawienia określonych podmiotów uprawnień przyznanych zgodnie 
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w drodze powołanego wyroku rozstrzygnięta została szeroko 
dyskutowana kwestia zgodności z konstytucją rp przepisów przewi-
dujących finansowanie szkolnictwa wyższego o profilu wyznaniowym, 
trudno jednak nie zwrócić uwagi na krytykę, z jaką spotkało się przed-
miotowe orzeczenie. i tak, sędzia ewa łętowska, zgłaszając zdanie 
odrębne, podkreśliła potrzebę uwzględnienia konstytucyjnych granic 
finansowania z budżetu państwa uczelni wyznaniowych34. wskazała 
również, że tworzenie podstaw finansowania poszczególnych uczel-
ni wyznaniowych w formie ustaw „imiennych”, bez gwarancji dla 
wszystkich uczelni tego typu równego traktowania, oznacza posłu-
żenie się niewłaściwym narzędziem legislacyjnym. uwagi krytyczne 
pod adresem powołanego wyroku wyrażane były również w doktry-
nie. podnoszono między innymi, że równość w sensie konstytucyjnym 
powinna być pojmowana jako stan, a nie jako proces, co oznacza, iż 
władze publiczne zobowiązane są dbać o realizację zasady równości 
w każdym czasie, a nie jedynie dążyć do jej zapewnienia w dłuższej 
perspektywie35. podzielając pogląd trybunału o dopuszczalności finan-
sowania uczelni wyznaniowych ze środków publicznych, trudno nie 
zgodzić się z twierdzeniem, że rozwiązaniem zdecydowanie mniej 
kontrowersyjnym byłaby ustawa normująca w sposób ogólny i abstrak-
cyjny zasady finansowania wszystkich uczelni wyznaniowych. 

w dniu 13 maja 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu prawo-
sławnego Seminarium duchownego w warszawie z budżetu państwa36. 
na mocy przyjętej ustawy prawosławne Seminarium duchowne upraw-

z konstytucją, ale ustanowienia regulacji przyznających te uprawnienia innym podmiotom 
podobnym, a więc uchwalenia unormowań umożliwiających dotowanie podobnych uczelni 
prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe. 

34  Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym w zdaniu odrębnym granice te wyznaczają: 
po pierwsze, cel współpracy z państwem, tj. „współdziałanie dla dobra człowieka i dobra 
wspólnego”, po drugie – zasada równouprawnienia kościołów i innych związków 
wyznaniowych. Zob. zdanie odrębne sędzi tk ewy łętowskiej do wyroku trybunału 
konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2009 r. (sygn. akt k 55/07). 

35  Zob. w. Brzozowski, Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (zasady finansowania 
wyższego szkolnictwa wyznaniowego). Glosa do wyroku z 14 XII 2009, K 55/07, „państwo 
i prawo” 2010, z. 5, s. 127. 

36  ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o finansowaniu prawosławnego Seminarium 
duchownego w warszawie z budżetu państwa (dz. u. nr 144, poz. 849). 
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nione zostało do otrzymywania dotacji i innych środków z budżetu 
państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych, z wyjątkiem 
finansowania kosztów realizacji inwestycji budowlanych. oznacza to, 
że zakres finansowania prawosławnego Seminarium duchownego 
w warszawie oparty zostanie na zasadach zbliżonych do tych, na jakich 
dotowane są wydziały, do których afiliowane są katolickie seminaria 
duchowne. w systemie prawa polskiego brak natomiast przepisów, 
które stanowiłyby podstawę prawną finansowania ze środków budżetu 
państwa szkół wyższych innych kościołów. 

3. dotacje prZyZnawane ucZelnioM kościelnyM 
na podStawie uStawy prawo o SZkolnictwie wyżSZyM

jak już wskazano, katolicki uniwersytet lubelski jana pawła 
ii oraz uniwersytet papieski jana pawła ii w krakowie uprawnione 
są do otrzymywania z budżetu państwa wszelkich dotacji i innych 
środków przewidzianych dla uczelni publicznych. akademia ignatia-
num w krakowie, papieski wydział teologiczny we wrocławiu, papie-
ski wydział teologiczny w warszawie oraz prawosławne Seminarium 
duchowne w warszawie uzyskały natomiast prawo do otrzymywania 
dotacji i innych środków z budżetu państwa na zasadach określonych 
dla uczelni publicznych, z wyjątkiem kosztów realizacji inwestycji 
budowlanych.

prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje jedenaście rodzajów 
zadań realizowanych przez uczelnie publiczne, które dofinansowywane 
są w formie dotacji podmiotowych lub celowych z budżetu państwa, 
przy czym część dotacji przekazywana jest wszystkim uczelniom 
publicznym, część natomiast – z uwagi na specyfikę wykonywanych 
zadań – wyłącznie tzw. uczelniom resortowym37. 

pierwszym rodzajem dotacji, które przekazywane są wszystkim 
uczelniom publicznym, a tym samym wskazanym uczelniom wyzna-

37  przez tzw. uczelnie resortowe rozumieć należy uczelnie publiczne nadzorowane 
przez ministra innego niż minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, czyli 
uczelnie: wojskowe, służb państwowych, artystyczne, medyczne i morskie. 
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niowym, jest dotacja podmiotowa na zadania związane z kształceniem 
studentów studiów stacjonarnych38, czyli tzw. dotacja stacjonarna39. 
poza zadaniami związanymi z nauczaniem studentów studiów stacjo-
narnych, środki przekazane w formie powyższej dotacji mogą być 
również przeznaczone na kształcenie:

a) studentów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego 
stopnia kontynuują studia do uzyskania tytułu magistra lub 
równorzędnego; 

b) studentów lub absolwentów pierwszego kierunku studiów 
stacjonarnych w uczelni publicznej, którym z uwagi na spełnie-
nie ustawowych kryteriów dotyczących osiąganych wyników 
przysługuje prawo do podjęcia studiów na drugim kierunku 
studiów stacjonarnych uczelni publicznej bez wnoszenia opłat;

c) studentów studiujących na kierunkach związanych z dyscy-
plinami artystycznymi, które ze względu na swoją specyfikę 
i poziom wymagają wiedzy i umiejętności uzyskanych w drodze 
wcześniejszego ukończenia studiów drugiego stopnia i w związ-
ku z tym mogą być studiowane na studiach stacjonarnych 
w uczelni publicznej jako drugi kierunek studiów bez wnoszenia 
opłat.

należy zwrócić uwagę, że zgodnie z założeniami przyjętymi 
w nowelizacji z 18 marca 2011 r.40, powyższa dotacja nie obejmuje 
zadań związanych z kształceniem studentów na studiach stacjonar-
nych, jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów 
w formie stacjonarnej. w ramach dotacji może być natomiast finan-
sowane kształcenie uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 
i kadr naukowych, a także utrzymanie uczelni, w tym remonty. 

38  w myśl art. 2 ust. 1 pkt 12 prawa o szkolnictwie wyższym przez studia stacjonarne 
rozumieć należy taką formę studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu 
kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego 
udziału nauczycieli akademickich i studentów.

39  art. 94 ust. 1 pkt 1 prawa o szkolnictwie wyższym. 
40  ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym, 

ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dz. u. nr 84, poz. 455, ze zm.). 
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drugi rodzaj dotacji przyznawanych wszystkim uczelniom publicz-
nym to środki na zadania związane z bezzwrotną pomocą material-
ną dla studentów i doktorantów41. dotacja ta zasila fundusz pomocy 
materialnej dla studentów i doktorantów, który zobowiązane są tworzyć 
wszystkie uczelnie. środki funduszu w części odpowiadającej dotacji 
przeznacza się na wypłaty stypendiów i zapomóg, a także na remon-
ty domów i stołówek studenckich. ustawa przewiduje również, że 
dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów nie może 
być mniejsza niż wynika to z proporcji liczby doktorantów do liczby 
studentów oraz nie większa niż 6% wysokości całej kwoty dotacji 
na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów 
i doktorantów42. w relacji do wysokości omawianej dotacji ustalony 
jest również limit środków funduszy, które mogą być przeznaczone na 
pokrywanie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem 
i wypłacaniem stypendiów oraz zapomóg. na wskazany cel uczelnia 
może przeznaczyć kwotę w wysokości nieprzekraczającej 0,2% kwoty 
dotacji. ponadto ustawa przewiduje, że środki z dotacji na zadania 
związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów 
przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów stanowić 
mogą nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia 
rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi43. 
należy zwrócić uwagę, że w sytuacji, gdy pochodzące z dotacji środki 
funduszu nie zostaną wykorzystane w danym roku budżetowym, uczel-
nia nie ma obowiązku ich zwrotu. środki te przechodzą bowiem na rok 
następny i mogą być wykorzystane na wypłaty stypendiów i zapomóg, 
a także na remonty domów i stołówek studenckich44. przyjęty sposób 
rozliczania dotacji stacjonarnej stanowi zatem wyjątek od ogólnej 
zasady, w myśl której dotacje udzielone z budżetu państwa w części 

41  art. 94 ust. 1 pkt 7 prawa o szkolnictwie wyższym. w myśl art. 173 prawa o szkolnictwie 
wyższym pomoc materialna dla studentów może być realizowana w następujących formach: 
stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium 
rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz 
zapomogi. o analogiczne świadczenia mogą ubiegać się doktoranci.

42  art. 103 ust. 3 prawa o szkolnictwie wyższym. 
43  art. 174 ust. 4 prawa o szkolnictwie wyższym. 
44  art. 103 ust. 7 prawa o szkolnictwie wyższym.
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niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do 
budżetu państwa45. 

uczelnie publiczne otrzymują z budżetu państwa także dotacje 
celowe na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwesty-
cji, w tym służących kształceniu studentów i doktorantów, będących 
osobami niepełnosprawnymi46. dofinansowanie dotyczy między innymi 
inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu państwa, 
państwowych funduszy celowych, a także środków rozwojowych pocho-
dzących z unii europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych wskaza-
nych w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju47. dotacje 
na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji mają 
charakter dotacji celowych. oznacza to, że nie mogą być przeznaczone 
na bieżącą działalność uczelni, ale związane są z realizacją konkret-
nego zadania48. należy także zwrócić uwagę, że w znowelizowanej 
wersji przytoczonej regulacji wskazano explicite, że środki z powyż-
szej dotacji mogą być przeznaczone także na finansowanie lub dofinan-
sowanie kosztów realizacji inwestycji służących kształceniu studentów 
i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi. 

akademia ignatianum w krakowie, papieski wydział teologicz-
ny we wrocławiu, papieski wydział teologiczny w warszawie oraz 

45  art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz. u. nr 157, 
poz. 1240, ze zm.). 

46  art. 94 ust. 1 pkt 10 prawa o szkolnictwie wyższym. Szczegółowe zasady oraz 
tryb rozliczania tego rodzaju dotacji określa rozporządzenie Ministra nauki i Szkolnictwa 
wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania 
dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej 
(dz. u. nr 179, poz. 1068), dalej jako: rozporządzenie w sprawie dotacji na inwestycje, 
weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

47  ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. 
dz. u. z 2009 r. nr 84, poz. 712 ze zm.). 

48  w doktrynie prawa finansowego wskazuje się, że istotą dotacji celowej jest przekazanie 
beneficjentowi środków pieniężnych na sfinansowanie lub dofinansowanie konkretnego celu 
lub przedsięwzięcia, w wyniku czego beneficjent poniesie wydatki, o których wysokości 
i strukturze rodzajowej decyduje zazwyczaj organ udzielający dotację. Zob. w. lachiewicz, 
Prawo o dotacjach – zarys systemu po reformie finansów publicznych, w: Finanse publiczne. 
Praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, 
warszawa 2010, s. 437; e. Malinowska-Misiąg, w. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, 
warszawa-rzeszów 2006, s. 153. 
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prawosławne Seminarium duchowne w warszawie nie mają prawa do 
otrzymywania z budżetu państwa środków na pokrycie kosztów reali-
zacji inwestycji budowlanych49. w pozostałym zakresie finansowane są 
na zasadach określonych dla uczelni publicznych, co oznacza, że mogą 
korzystać z dotacji na inwestycje inne niż budowlane, np. na zakup 
środków trwałych, w tym służących kształceniu studentów i doktoran-
tów, będących osobami niepełnosprawnymi. 

ostatnim rodzajem dotacji, które udzielane są wszystkim uczelniom 
publicznym, a w konsekwencji również uczelniom wyznaniowym, jest 
dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, 
będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału 
w procesie kształcenia50. środki z powyższej dotacji przeznaczane są 
na różne formy wsparcia, np. na pokrycie kosztów rehabilitacji w zakła-
dach świadczących takie usługi, świadczenia rzeczowe umożliwiające 
kształcenie (okulary, sprzęt ortopedyczny, aparaty słuchowe etc.), czy 
usprawnienie stanowisk dydaktycznych. ponieważ dotacja ma charak-
ter dotacji podmiotowej, uczelnie upoważnione są do podejmowania 
autonomicznych decyzji w zakresie wyboru zadań, jakie zamierzają 
realizować w sferze kształcenia i rehabilitacji studentów niepełno-
sprawnych51. należy także zwrócić uwagę, że znowelizowane przepi-

49 Zgodnie z § 1 rozporządzenia w sprawie dotacji na inwestycje przez realizację 
inwestycji budowlanej rozumie się wykonywanie robót budowlanych, o których mowa 
w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (tekst jedn. dz. u. z 2010 r. 
nr 243, poz. 1623 ze zm.), czyli budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

50 przepis stanowiący tytuł dotacyjny dla tego rodzaju transferu wprowadzony został do 
prawa o szkolnictwie wyższym z dniem 1 stycznia 2007 r. i przewidywał, że jest to datacja 
na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą osób niepełnosprawnych. 
ponieważ w ustawie nie zawarto żadnych upoważnień dla ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego do określenia listy wydatków, które mogły być pokrywane ze środków wskazanej 
dotacji, w praktyce pojawiły się wątpliwości dotyczące sposobu jej wydatkowania. problemy 
dotyczyły głównie tego, jakiego rodzaju wydatki mogły być kwalifikowane jako wydatki 
na rehabilitację leczniczą oraz tego, czy środki pochodzące z takiej dotacji można było 
przeznaczać nie tylko na wydatki bieżące, ale też na środki trwałe i inwestycje (zob. M. 
kuligowski, j. osiecka, Opinia do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym, z 28 grudnia 2010 r., druk nr 2484).

51 Zob. odpowiedź ministra nauki i szkolnictwa wyższego na interpelację nr 259 w sprawie 
dotacji na kształcenie osób niepełnosprawnych, http://orka2.sejm.gov.pl (dostęp: 04.02.2012). 
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sy ustawy prawo o szkolnictwie wyższym nie przewidują, iż z dotacji 
będą mogły być finansowane zadania związane z rehabilitacją leczniczą 
studentów niepełnosprawnych. odnoszą się jedynie do zadań polegają-
cych na stwarzaniu studentom i doktorantom, będącym osobami niepeł-
nosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Szczegółowy wykaz uczelni, którym udzielono dotacji podmioto-
wych, zawierany jest w formie załącznika do wydawanego co roku 
obwieszczania ministra nauki i szkolnictwa wyższego52. w załączniku 
tym odrębnie wykazuje się katalog jednostek, którym udzielono dotacji 
podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej, oraz uczelni, 
którym przyznano dotacje na pomoc materialną dla studentów i dokto-
rantów53. warto przy tym zwrócić uwagę, że środki na  zadania związane 
z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów w 2010 r. 
otrzymały nie tylko uczelnie finansowane z budżetu państwa na mocy 
odrębnych ustaw, ale również wyższe seminaria duchowne, w tym 
również te, które nie zawarły umów z papieskimi wydziałami teolo-
gicznymi. wydaje się, że podstawy prawnej do przekazywania wskaza-
nej dotacji upatrywać należy w treści § 5 umowy między rządem rp 
a konferencją episkopatu polski, w myśl której studentom kościelnych 
szkół wyższych przysługują prawa studentów uczelni utworzonych na 
podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz na podstawie ustawy 
o wyższych szkołach zawodowych54. Z uwagi na szczególny charakter 
prawny powołanej umowy przekazywanie dotacji podmiotowych na 

52  w myśl art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o finansach publicznych, wykaz jednostek 
otrzymujących dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji zamieszcza się w załącznikach 
do ustawy budżetowej. w przypadku gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad 
i trybu udzielania dotacji wynika, że nie jest możliwe ujęcie jednostki w wykazie zawartym 
w załączniku do ustawy budżetowej, wykaz ten może zawierać grupy jednostek i łączną 
kwotę dotacji. w takiej sytuacji dysponent części budżetowej, w której zaplanowane zostały 
tego rodzaju wydatki, zobowiązany jest jednak do podania do publicznej wiadomości, 
w drodze obwieszczenia, wykazu poszczególnych jednostek wraz z przyznanymi im kwotami 
środków finansowych. powyższy tryb znajduje zastosowanie między innymi w odniesieniu 
do dotacji podmiotowych dla uczelni.

53  obwieszczenie Ministra nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 17 stycznia 2011 r. 
w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2010 r. dotacji podmiotowych w ustawowo 
określonym zakresie w części 38 „Szkolnictwo wyższe” (dz. urz. MniSw nr 1, poz. 23). 

54  ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (dz. u. nr 65, poz. 385 
ze zm.) oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (dz. u. 
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podstawie powyższych regulacji może jednak budzić wątpliwości co 
do zgodności z konstytucyjną zasadą ustawowej regulacji publicznej 
gospodarki finansowej55, a także wyrażonymi w ustawie o finansach 
publicznych zasadami gospodarowania środkami publicznymi56. 

4. inne środki Z Budżetu pańStwa 
prZekaZywane ucZelnioM kościelnyM

prawo o szkolnictwie przewiduje możliwość przekazywania uczel-
niom – zarówno publicznym, jak i niepublicznym – środków ze źródeł 
publicznych57. po pierwsze, dopuszcza finansowanie uczelni z budżetu 
państwa w formach innych niż wskazane powyżej dotacje podmioto-
we i celowe. po drugie, stwarza możliwość przekazywania środków 
z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. środkami otrzymy-
wanymi przez uczelnie z budżetu państwa są przede wszystkim środki 
przeznaczone na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych 
prowadzonych w poszczególnych uczelniach. Zasady i tryb przekazy-
wania owych środków określa ustawa o zasadach finansowania nauki58, 
na mocy której uczelniom przyznawane są miedzy innymi środki na 
działalność statutową, w tym na utrzymanie i poszerzanie naukowych 
baz danych oraz na rozbudowę i utrzymanie infrastruktury informa-
tycznej nauki, a także na finansowanie inwestycji w zakresie dużej 
infrastruktury badawczej oraz inwestycji budowlanych. Szkoły wyższe 
mogą także otrzymywać środki na finansowanie współpracy z zagrani-
cą oraz współfinansowanie zadań ze środków funduszy strukturalnych 
unii europejskiej. środki finansowe przeznaczone na powyższe cele 

nr 96, poz. 590 ze zm.), uchylone przez obowiązującą obecnie ustawę prawo o szkolnictwie 
wyższym. 

55  art. 216 ust. 1 konstytucji rp. 
56  art. 44 i art. 126 ustawy o finansach publicznych. 
57  w myśl art. 94 ust. 6 prawa o szkolnictwie wyższym, uczelnia może otrzymywać inne 

środki finansowe z budżetu państwa oraz z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
lub ich związków. 

58  ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (dz. u. nr 96, poz. 
615 ze zm.). 
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ujmowane są w załącznikach do ustawy budżetowej w odrębnej części 
budżetu, zaś dysponuje nimi minister właściwy do spraw nauki59. 

Możliwość przekazywania uczelniom środków finansowych innych 
niż wymienione powyżej dotacje przewiduje również prawo o szkol-
nictwie wyższym, stanowiąc, iż minister właściwy do spraw szkol-
nictwa wyższego lub minister właściwy do spraw oświaty i wycho-
wania w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa 
wyższego, po zasięgnięciu opinii senatu uczelni, mogą zlecić uczelni 
wykonanie określonego zadania w dziedzinie nauczania lub kształce-
nia kadr naukowych, zapewniając odpowiednie środki na jego reali-
zację60. warto zaznaczyć, że na mocy nowelizacji z 18 marca 2011 r. 
do powołanego artykułu dodany został przepis, zgodnie z którym 
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w przypadku klęski 
żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych, 
może zlecić uczelni wykonanie także innych zadań, zapewniając środki 
na ich realizację. prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje również, 
że minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu 
z ministrem obrony narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw 
wewnętrznych, do spraw zdrowia, do spraw kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego, do spraw nauki oraz do spraw gospodarki morskiej 
koordynuje współpracę uczelni z zagranicznymi instytucjami naukowy-
mi w ramach umów międzynarodowych zawieranych przez rzeczpo-
spolitą polską. w związku z powyższym, minister nauki i szkolnictwa 
wyższego oraz odpowiednio ministrowie sprawujący nadzór nad tzw. 
uczelniami resortowymi przekazują uczelniom środki finansowe na 
wykonywanie realizowanych przez nie zadań wynikających z zawar-
tych umów międzynarodowych. 

do końca września 2011 r. obowiązywał przepis, na mocy które-
go minister, przyznający dotację na zadania związane z kształceniem 
studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów 
doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, mógł 

59  w załączniku nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2011, w części „28-nauka”, w dziale 
„730-nauka” przewidziano wydatki w kwocie 4 386 724 tys. zł. 

60  art. 40 prawa o szkolnictwie wyższym. środki na realizację powyższych zadań 
kwalifikowane są jako przychody z działalności dydaktycznej. 
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przyznać uczelni publicznej prowadzącej studia na szczególnie wysokim 
poziomie, potwierdzonym oceną państwowej komisji akredytacyjnej, 
dodatkowe środki na kształcenie studentów na określonych kierunkach 
studiów, makrokierunkach i studiach międzykierunkowych61. Zgodnie 
z założeniami reformy systemu szkolnictwa wyższego powyższy instru-
ment zastąpiony został dotacją podmiotową na dofinansowanie zadań 
projakościowych62. 

innym rodzajem środków, jakie uczelnie mogą otrzymywać z budże-
tu państwa, są środki na nagrody właściwego ministra dla nauczycie-
li akademickich. nagrody te przyznawane są za osiągnięcia nauko-
we, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku, zaś 
kwotę środków budżetowych przeznaczanych na powyższy cel określa 
się w wysokości 0,05% planowanej rocznej dotacji na kształcenie63. 
Zgodnie z treścią ustaw dotyczących poszczególnych uczelni kościel-
nych instytucje te uprawnione są do otrzymywania wszystkich wskaza-
nych powyżej środków. 

Zdecydowanie więcej wątpliwości budzi kwestia finansowania 
tego rodzaju szkół wyższych ze środków samorządowych. w myśl 
ustawy prawo o szkolnictwie wyższym uczelnia może otrzymywać 
środki finansowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub 
ich związków64. należy jednak zwrócić uwagę, że ustawy normują-
ce zasady finansowania poszczególnych uczelni kościelnych odnoszą 
się wyłącznie do dotacji i innych środków z budżetu państwa. Z kolei 
w myśl zasad gospodarowania środkami publicznymi wydatki publiczne 
mogą być ponoszone wyłącznie na podstawie przepisów, które regulują 

61  środki przeznaczone na te cele nie mogły łącznie przekraczać 0,5% dotacji na 
kształcenie i również kwalifikowane były jako przychody z działalności dydaktycznej. 

62  art. 94b prawa o szkolnictwie wyższym. 
63  art. 155 prawa o szkolnictwie wyższym.
64  art. 94 ust. 6 prawa o szkolnictwie wyższym. w drodze nowelizacji z 18 marca 

2011 r. doprecyzowano powołaną regulację, wskazując, że z budżetów tych jednostek oraz 
ich związków uczelnia może otrzymywać dotacje na wskazane w ustawie zadania, jeżeli 
dotowane zadanie jest związane z zadaniami własnymi jednostek samorządu terytorialnego. 
Znowelizowany przepis wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Zob. także e. czołpińska, 
Możliwość finansowania szkół wyższych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 
„Finanse komunalne” 2009, nr 5, s. 56; M. paczocha, Pomoc jednostek samorządu 
terytorialnego dla szkół wyższych, „Finanse komunalne” 2002, nr 2, s. 46. 
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możliwość ich ponoszenia65. ustawa o finansach publicznych przewi-
duje również, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą 
być udzielone dotacje, o ile odrębne ustawy tak stanowią66. oznacza to, 
że kościelne szkoły wyższe mogą być finansowane ze środków budże-
tów jednostek samorządu terytorialnego wyłącznie w zakresie określo-
nym odrębnymi przepisami.

konkluZje

System finansowania działalności kościołów i innych związków 
wyznaniowych, w tym prowadzonych przez nie uczelni, stanowi 
pochodną przyjętego modelu relacji państwo–kościół. w polsce założe-
nia w tym zakresie zostały już poczynione i znajdują odzwierciedlenie 
w obowiązujących regulacjach konstytucyjnych. w świetle owych zasad 
dopuszczalne jest finansowanie przez państwo szkół i uczelni prowa-
dzonych przez wspólnoty religijne. państwo powinno jednak zagwa-
rantować równy dostęp do środków publicznych szkołom wyższym 
prowadzonym przez różne kościoły i inne związki wyznaniowe. 

Zdecydowanie więcej wątpliwości budzi szczegółowy sposób 
regulacji powyższych kwestii. po pierwsze, brak w tym zakresie 
unormowań kompleksowych. Zakres finansowania uczelni prowadzo-
nych przez poszczególne kościoły wynika zarówno z prawa o szkolnic-
twie wyższym, ustaw dotyczących finansowania nauki, jak i z konkor-
datu, ustaw odnoszących się do poszczególnych szkół kościelnych oraz 
umowy. takie rozproszenie regulacji prawnych niewątpliwie utrud-
nia realizację zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych, 
która w dobie kryzysu finansowego nabiera szczególnego znaczenia. 
wydaje się, że projektując ewentualne zmiany modelu finansowania 
uczelni kościelnych, należałoby określić w miarę jednolite, przedmio-
towe kryteria przyznawania środków budżetowych, odwołując się do 
przesłanek merytorycznych, takich jak kierunki kształcenia oraz profil 
absolwentów poszczególnych uczelni. Z jednej strony, byłoby to zgodne 

65  art. 44 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 
66  art. 218-219 ustawy o finansach publicznych.
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z zasadami bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań 
religijnych, światopoglądowych i filozoficznych oraz równego dostępu 
do środków publicznych. Z drugiej, umożliwiło różnicowanie wielko-
ści przekazywanych środków, w zależności od zakresu działalności 
naukowej i dydaktycznej poszczególnych uczelni, a tym samym ich 
znaczenia w sferze realizacji zadań ogólnospołecznych. 

drugą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest forma prawna, 
w jakiej regulacje te powinny być ujęte. obecny sposób statuowania 
normatywnych podstaw przekazywania środków budżetowych uczel-
niom kościelnym nie zawsze odpowiada konstytucyjnej zasadzie 
ustawowej regulacji publicznej działalności finansowej, czego wyrazem 
są dotacje na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla 
studentów i doktorantów przekazywane seminariom duchownym na 
podstawie postanowień umowy między rządem rp a konferencją 
episkopatu polski. jest rzeczą oczywistą, że przepisy formułujące tytuł 
dotacyjny powinny znaleźć się w akcie rangi ustawowej. 

przedstawiona analiza potwierdza tezę o potrzebie modyfika-
cji istniejącego modelu finansowania kościołów i innych związków 
wyznaniowych, w tym uczelni kościelnych. projektując nowe rozwią-
zania, należy uwzględnić nie tylko normy konstytucyjne, w tym zasadę 
konsensualnej regulacji stosunków między rzecząpospolitą polską 
a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, ale również systemo-
we regulacje dotyczące finansowania szkolnictwa wyższego. przyję-
ty mechanizm powinien także odpowiadać zasadom gospodarowania 
środkami publicznymi, a przede wszystkim umożliwiać realizację 
kluczowej dla finansów publicznych zasady jawności i przejrzystości. 

the ruleS oF Financing church higher education inStitutionS 
FroM the goVernMent Budget

Summary

the debate over the reform of the system of subsidising church institu-
tions has been in progress in poland for over a decade. the need to change the 
current model is justified both by the anachronistic nature of the binding legal 
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solutions and the necessity to reduce public spending. any change proposals, 
however, should be preceded by a thorough analysis of the binding legal provi-
sions, particularly in the context of their conformity to constitutional principles 
and the volume of transfers from the government budget based on the binding 
regulations. one of the significant aspect of the activity of churches and other 
religious associations is education at the tertiary level. the evaluation of the 
solutions in this area gives rise to difficulties, due to the wide scope of norma-
tive regulations, the fact that the provisions are dispersed over numerous legis-
lative acts and the complexity of the subject matter itself.

the primary aim of his article is to present the legal regulations concern-
ing the public financing of church institutions of higher education. the provi-
sions constituting the normative bases of financing church higher education 
institutions from the government budget have been analysed, including the 
regulations that constitute subsidy entitlements in accordance with the higher 
education act, as well as the provisions allowing these institutions to receive 
budgetary funds other than subsidies.

Key words: church higher education institutions, public finance, budgetary 
subsidies
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