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Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres przedmiotowy]
1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół

wyższych.
2. Ustawy nie stosuje się do szkół wyższych i wyższych

seminariów duchownych prowadzonych przez kościoły i związki
wyznaniowe, z wyjątkiem Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, chyba że ustawa lub umowa między rządem a władzami
kościołów lub związków wyznaniowych stanowi inaczej.

1. Komentowany przepis wprowadza jednolity model szkolnic- 1
twa wyższego, odpowiadający wizji wypracowanej w tzw. procesie
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Art. 1 Dział I. System szkolnictwa wyższego

bolońskim. Przez system szkolnictwa wyższego rozumieć należy
ogół warunków instytucjonalnych i finansowych tworzonych przez
państwo dla realizacji prawa do nauki oraz swobodnego prowa-
dzenia badań naukowych. Biorąc pod uwagę treść Konstytucji, jak
i ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, wyróżnić można system
szkolnictwa wyższego w znaczeniu wąskim i szerokim. W skład
systemu szkolnictwa wyższego w węższym znaczeniu wchodzą
uczelnie wyższe konstruowane jako jednostki publiczne i niepu-
bliczne, uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe,
w oparciu o umowę z państwem oraz inne podmioty, które
prócz innej działalności prowadzą nauczanie (w praktyce instytuty
naukowe świadczące usługi edukacyjne III stopnia, czyli studia
doktoranckie, instytuty naukowe PAN). W szerokim znaczeniu
do systemu szkolnictwa wyższego kwalifikować należy pozostałe
krajowe instytuty badawcze i międzynarodowe instytuty naukowe
funkcjonujące na terenie Polski, szkoły prowadzone samodzielnie
przez kościoły lub związki wyznaniowe, Krajową Szkołę Admini-
stracji Publicznej. Podstawą włączenia do systemu jest faktyczne
prowadzenie badań naukowych lub kształcenie specjalne (edukacja
urzędników wyższego szczebla). System szkolnictwa wyższego jest
ustawową regulacją stworzoną w wykonaniu dyspozycji art. 70
Konstytucji RP, statuującego prawo do nauki. Prawo do nauki
traktowane jest obecnie jako przynależne do wiązki podstawowych
praw człowieka. Poza Konstytucją odniesienia do niego znajdują się
w najważniejszych aktach prawa międzynarodowego, przykładowo
w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych
z 19.12.1966 r. (art. 26, Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167)
czy w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.)
(art. 2, protokół Nr 1) oraz w art. 14 Karty Praw Podstawowych
Unii Europejskiej z 7.12.2000 r. Prawo do nauki jest w podanych
przykładach traktowane jako element składający się na szeroko
rozumiane prawa kulturalne i akademickie. W skład uprawnień
konstruujących prawo do nauki wymienia się przede wszystkim:
dostęp do oświaty, swobodę decydowania o wyborze szkoły
i kierunku kształcenia (choć do okresu osiągnięcia pełnoletności
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swoboda ta realizowana jest w ramach władzy rodzicielskiej lub
opiekuńczej), dostęp do bezpłatnego szkolnictwa na określonym
poziomie (prawo międzynarodowe akcentuje przynajmniej poziom
podstawowy), obowiązek państwa zapewnienia środków na rozwój
nauki i sieci placówek edukacyjnych, swobodę badań naukowych
i kontaktów międzynarodowych oraz współpracy w dziedzinie
rozwoju nauki (zob. szerzej J. Sozański, Prawa człowieka
w systemach prawnych Wspólnot i Unii Europejskiej, Poznań 2008,
s. 172–173). Prawa akademickie obejmują z kolei uprawnienia
związane z uprawnieniem, jak i pobieraniem nauki w szkołach
wyższych. W ich skład wchodzą wszelkie uprawnienia uczelni
związane z aktywnością na polu rozwoju naukowego kadry, jak
i uprawnienia studentów związane z faktem pobierania nauki.
Zarówno prawo do nauki, jak i prawa akademickie, powinny
być traktowane w kategoriach szczególnie chronionego dobra
wspólnego, czy interesu publicznego, wszędzie tam, gdzie prawo
uzależnia od takich pojęć rozstrzygnięcia indywidualne. Nie może
być z kolei pojmowane w kategoriach przywileju, co z góry
zakłada określoną jego selektywność. Ponadto, można spojrzeć
na nie z czysto utylitarnego punktu widzenia. Wykształcone
społeczeństwo jest nieodzownym motorem rozwoju gospodarczego
oraz cywilizacyjnego. Zadanie podniesienia rangi wspomnianych
praw biorą na siebie ustawy zasadnicze.

2. Konstytucja RP w żadnym jednak przepisie nie wyjaśnia, co 2
należy rozumieć pod pojęciem prawa do nauki. Lakoniczne posta-
nowienia Konstytucji pozwalają na dość szeroką jego interpretację.
Inaczej natomiast należy ocenić gwarancje instytucjonalne, jakie
dla realizacji tego prawa zapewnia ustawodawca konstytucyjny.
Zaliczyć do nich można bezpłatne szkolnictwo – obowiązkowe
do ukończenia 18. roku życia. Wyjątek od tej zasady jest
dopuszczony tylko w odniesieniu do szkolnictwa wyższego.
Ponadto zwrócić należy uwagę na konstytucyjnie sformułowane
wymogi polityki państwa (L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne.
Zarys wykładu. Warszawa 1998, s. 113). W szczególności,
prawo do nauki kreuje po stronie państwa obowiązek stworzenia
systemu gwarantującego powszechny i równy dostęp do podmiotów
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świadczących usługi edukacyjne. Prawo do nauki państwo
realizuje poprzez stworzenie obowiązku szkolnego, wyrażającego
konieczność (przymus) pobierania nauki. Ponadto, w skład prawa
do nauki wchodzą również uprawnienia do zdobywania wiedzy,
ponad obowiązkowe minimum, które zostało sformułowane na
takim poziomie, by pozwalało na egzystencję w społeczeń-
stwie. Poza tym minimum, każdy powinien mieć zapewnioną
realną szansę na uzyskanie wykształcenia odpowiadającego jego
możliwościom i ambicjom.Tak rozumiane prawo do nauki ma
swoje źródło w przyrodzonej godności człowieka i jego prawie
do samorealizacji. Reasumując, prawo do nauki obejmuje nie
tylko formy kształcenia szkolnego, ale również uniwersyteckiego.
Zadaniem państwa jest stworzenie tak instytucjonalnych, jak
i finansowych, warunków realizacji przez jednostkę uprawnień
składających się na prawo do nauki. Urzeczywistnieniem tego
zadania publicznego jest, zarówno tworzenie uczelni publicznych,
jak i powszechnego systemu stypendialnego i pomocowego dla
studentów uczelni wyższych bez rozróżniania ich statusu. Prawo
do nauki obejmuje swobodę wyboru podmiotu prowadzącego
działalność w zakresie edukacji uniwersyteckiej. System pomocy
finansowej – jednakowy dla wszystkich studentów – pozwala
przynajmniej częściowo na realizację tego uprawnienia. Ponadto,
jednym z elementów polityki państwa wspierającego prawo do
nauki jest dopuszczenie do funkcjonowania prywatnego szkol-
nictwa, z uprawnieniami przysługującymi szkołom publicznym.
W te instrumenty wsparcia dla realizacji konstytucyjnej zasady
wpisuje się także nakaz bezpłatnej nauki, choć, jak podkreślają
wyroki TK – nie jest to jedyne i, co ważniejsze, najbardziej
skuteczne instrumentarium, jakim dysponuje współczesne państwo
dla zwiększenia dostępności studiów uniwersyteckich (np. wyr.
TK z 8.11.2000 r., SK 18/99, OTK 2000, Nr 7, poz. 258).
Nie bez racji przypomina się, że mimo całkowicie bezpłatnego
szkolnictwa wyższego stopień scholaryzacji w okresie PRL był
na jednym z najniższych poziomów w Europie. Od zasady
bezpłatnego szkolnictwa wyższego Konstytucja dopuszcza wyjątki
na rzecz odpłatności za niektóre usługi edukacyjne. Publiczne
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Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1

uczelnie wyższe mogą w związku z tym określać wybrane kierunki
studiów jako odpłatne, ponadto, już wyłącznie na poziomie ustawy
uregulowano problematykę obowiązku wnoszenia opłat z tytułu
podjęcia studiów na dodatkowym kierunku. Bezpłatna nauka
w szkole wyższej, podobnie jak i inne prawa gwarantowane
przez Konstytucję, nie może być rozpatrywana w oderwaniu
od całości przepisów Konstytucji. Z jednej strony ustawodawca
zwykły musi mieć na uwadze konstytucyjny nakaz powszechnego
i równego dostępu do nauki także w szkole wyższej, a z drugiej
realne możliwości państwa realizacji tego zadania. Bezpłatna
edukacja uniwersytecka, zwłaszcza oferowana przez uczelnie
publiczne, nie może nie zakładać w związku z tym pewnych
wymogów w stosunku do potencjalnych kandydatów na studia.
Zgodnie z zasadą autonomii szkół wyższych, to one jednak
one są przede wszystkim upoważnione do określania sposobu
limitowania dostępu do bezpłatnej nauki. Gdyby przyjąć, że
nakaz stworzenia bezpłatnego systemu szkolnictwa wyższego
jest pojmowany w sposób absolutny, to jego realizacja, mając
na względzie możliwości finansowe państwa, byłaby tylko
iluzoryczna. W związku z tym, jako mieszczący się w granicach
konstytucyjnej normy należy odczytać obowiązek uiszczenia opłat
za rozpoczęcie studiów na II kierunku. Podobnie należy ocenić
możliwość uruchamiania płatnych kierunków studiów, które są
najczęściej kopią ich darmowych odpowiedników. Nie podlega
jednak dyskusji, że w wyższych szkołach publicznych nieodpłatne
studia powinny być w odpowiedniej proporcji do płatnych
kierunków. Podstawowym zadaniem publicznej szkoły wyższej
jest przede wszystkim realizacja zadania państwa w zapewnieniu
równego i powszechnego dostępu do nauki. Póki taka szkoła
ma możliwości finansowe i organizacyjne oraz są niezaspokojone
potrzeby w dostępie do edukacji, powinna do tego stopnia
prowadzić nieodpłatne kierunki studiów. Wszelkie inne formy
aktywności szkoły wyższej w zakresie jej zadania edukacyjnego
winny być jedynie uzupełniające. Poza tym, norma określona
w art. 70 ust. 2 Konstytucji RP, wyznacza także granice
autonomii szkoły wyższej w określaniu zarówno kierunków, jak
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i poziomu odpłatności. Uczelnia, pomimo osiągania pewnych
korzyści finansowych z tytułu prowadzonych odpłatnych usług,
nie może się w tym przedmiocie zachowywać jak komercyjna
jednostka. Zysk z realizowanych komercyjnie przedsięwzięć
edukacyjnych w zakresie zapewnienia prawa do nauki nie może
być przeznaczany na dowolne cele. Wydaje się konieczne, żeby
podkreślić, że oferta płatnych studiów także jest sytuowana
w obszarze obowiązku zapewnienia powszechnego dostępu do
wykształcenia, przede wszystkim skierowana do tych osób, które
z różnych powodów nie podołały wymaganiom akcesji na kierunki
nieodpłatne. Ta konstatacja z kolei wpływa na samodzielność
uczelni publicznych w określaniu poziomu opłat za studia. Powinny
być one skalkulowane realnie, a nie czysto komercyjnie. Innymi
słowy wysokość opłaty za rozpoczęcie studiów musi być wynikiem
obliczenia niezbędnych kosztów, uwzględniających wszystkie
czynniki, zwłaszcza te, które pozwalają na proste porównanie
kosztów realizacji usług opłacanych ze środków publicznych. Poza
obowiązkiem uiszczenia czesnego, studenci kierunków odpłatnych
posiadają te same prawa i obowiązki co studenci pobierający naukę
na kierunkach niepłatnych. W szczególności są objęci systemem
stypendialno-pomocowym realizowanym przez uczelnię. Poza tym
są uprawnieni do skorzystania z systemu pomocy kredytowej
gwarantowanej przez model prawa do nauki, który w możliwe
najdalej idący sposób pozwoli przeciwdziałać dyskryminacji
jednostek w dostępie do wykształcenia, głównie poprzez czynniki
ekonomiczne (P. Bała, Konstytucyjne prawo do nauki a polski
system oświaty, Warszawa 2009, s. 224 i n.).

3. Obecna ustawa ujednoliciła zasady tworzenia i organizacji3
podmiotów świadczących usługi edukacyjne, niezależnie od ich
publicznego lub niepublicznego statusu. Obie grupy pomiotów
posiadają te same prawa i obowiązki w systemie kształcenia
wyższego. Podział na uczelnie publiczne i niepubliczne opiera się
na kryterium podmiotu tworzącego uczelnię.

4. System szkolnictwa wyższego jest w zasadzie powszechny,4
jeśli idzie o standardy tworzenia, organizacji i nauczania.
Nie wyklucza pewnych odrębności dla uczelni wojskowych,
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Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1

artystycznych czy medycznych uwzględniających ich specyfikę.
Do systemu szkolnictwa wyższego we wspomnianym w pkt 1,
wąskim, normatywnym, zakresie, nie zalicza się natomiast uczelni
tworzonych przez kościoły i związki wyznaniowe oraz seminariów
duchownych. To wyodrębnienie jest uzasadnione treścią art. 25
oraz 53 Konstytucji RP. Można z nich odczytać relacje łączące
państwo i kościoły lub związki wyznaniowe, które oparte są na
podstawowych zasadach, między innymi:

– zasadzie równouprawnienia kościołów i innych związków
wyznaniowych (dopuszcza się wszakże różne traktowanie tych
podmiotów, jeśli tylko zachodzą między nimi znaczące różnice
– zob. np. J. Krukowski, K. Warchałowski, Polskie prawo
wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 59–60);

– zasadzie poszanowania autonomii oraz wzajemnej niezależno-
ści każdego w swoim zakresie w relacjach między państwem
a kościołami i związkami wyznaniowymi;

– zasadzie bezstronności władz publicznych w sprawach
przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych;

– zasadzie swobody wyrażania przekonań religijnych, światopo-
glądowych i filozoficznych w życiu publicznym;

– zasadzie współdziałania państwa z kościołami i związkami
wyznaniowymi dla dobra człowieka i dobra wspólnego;

– zasadzie prymatu umowy wyrażającej się w konsensualnych
regulacjach stosunków między państwem a kościołami i związ-
kami wyznaniowymi, w przypadku Kościoła katolickiego –
umowy międzynarodowej ze Stolicą Apostolską (konkordat).

Na poziomie ustawodawstwa zwykłego swoboda tworzenia
i zakładania szkół duchowych i seminariów duchownych jest
gwarantowana przez art. 22 ustawy z 17.5.1989 r. o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 231,
poz. 1965 ze zm.). Każdy kościół lub związek wyznaniowy może
w ramach autonomii porządku religijnego tworzyć w tych jed-
nostkach programy i kierunki kształcenia bez ingerencji organów
państwowych. W przypadku Kościoła katolickiego prawo do zakła-
dania szkół wynika z art. 15 Konkordatu między Stolicą Apostolską
i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie 28.7.1993 r.
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(Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318; dalej: Konkordat). Z treści tego
przepisu wynika, że Rzeczpospolita Polska gwarantuje Kościołowi
katolickiemu prawo do swobodnego zakładania i prowadzenia szkół
wyższych, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych
seminariów duchownych oraz instytutów naukowo-badawczych.
Status prawny tych 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
Apostolską, co jest zgodne z konstytucyjną zasadą konsensualności
stosunków państwo–kościół. Treść art. 15 ust. 3 Konkordatu
odnosi się do problematyki finansowania przez państwo dwóch
imiennie wymienionych uczelni wyższych, tj. Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana
Pawła II) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Jednocześnie, zgodnie z treścią powołanego przepisu, nie jest
wykluczone finansowanie z budżetu państwa działalności innych
szkół i uczelni zakładanych i prowadzonych przez Kościół katolicki.

Szkoły wyższe, kształcące duchownych (choć nie tylko)
prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, aby mogły
być kwalifikowane jako uczestnicy systemu szkolnictwa wyższego,
muszą zostać doń włączone na podstawie umowy zawartej
z państwem. Umowa określa, w jakim stopniu do funkcjonowania
kościelnej szkoły wyższej stosuje się przepisy komentowanej
ustawy. Zasada powyższa nie dotyczy Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II, który na mocy imiennie określonego
wyjątku, zamieszczonego w art. 1 ust. 2 PrSzkWyż w całości został
poddany regulacjom tej ustawy i traktowany jest jak inne uczelnie
publiczne. W wykonaniu postanowień Konkordatu, została zawarta
umowa 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
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Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1

(umowa została opublikowana w obwieszczeniu Ministra Spraw
Zagranicznych z 29.7.1999 r. o wykonaniu Konkordatu między
Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, Dz.U. Nr 63,
poz. 727).

Zakres podmiotowy umowy obejmuje szkoły wyższe, odrębne
wydziały i wyższe seminaria duchowne, założone i prowadzone
przez Kościół katolicki. Umowa pozwala odróżnić podmioty
kształcące wyłącznie duchownych, jak i mieszane, gdzie do-
puszczalne jest przyjęcie w poczet pobierających naukę także
osób świeckich. Zgodnie z treścią umowy kościelne szkoły
wyższe kształcące osoby świeckie w zakresie nauk kościelnych są
poddane kontroli stosownych organów państwowych i jeśli spełniają
wymogi ustawowe dotyczące kadry i programów studiów, mają
status kościelnych szkół wyższych (działających na podobnych
zasadach jak inne niepubliczne uczelnie). Podobnie jak inne
uczelnie kościelne szkoły wyższe posiadają osobowość prawną.
Jednocześnie wskazano imiennie na konkretne już istniejące
w dniu zawierania umowy szkoły katolickie posiadające osobowość
prawną. Są to:
1) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
2) Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
3) Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu,
4) Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, który dzieli się

nadwie sekcje – Sekcję św. Jana Chrzciciela oraz Sekcję
św. Andrzeja Boboli „Bobolanum”, posiadające odrębną
osobowość prawną,

5) Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”
w Krakowie.

Poza wskazanym wyżej KUL Jana Pawła II, do innych
uczelni przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
stosuje się w zakresie określonym w umowie. Przede wszystkim
chodzi o uprawnienia i obowiązki studentów zamieszczone
w komentowanej ustawie. W ramach zrównania w prawach
z innymi uczelniami państwo uznaje tytuły zawodowe nadawane
absolwentom przez kościelne szkoły wyższe spełniające warunki
prowadzenia kierunku studiów. Umowa reguluje także, w jakim
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zakresie kościelne szkoły wyższe mają prawo organizować rozwój
swojej kadry naukowej. Państwo uznaje zatem kościelne stopnie
naukowe doktora i doktora habilitowanego nadane przez kościelne
szkoły wyższe, jeżeli:
1) spełniają warunki odnośnie liczebności kadry naukowej,

określone w przepisach ustawy z 14.3.2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze zm.), oraz

2) przeprowadzają przewody doktorskie i habilitacyjne oraz
nadają te stopnie zgodnie z postanowieniami tej ustawy.

Na podobnej zasadzie państwo uznaje kościelny tytuł naukowy
profesora nadany przez władzę kościelną określoną w statucie
kościelnej szkoły wyższej (co zastępuje nominację Prezydenta),
jeżeli postępowanie o nadanie tytułu naukowego oraz postępowanie
w sprawie przedstawienia kandydata do tego tytułu zostało
przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym.

Częściowe zrównanie szkół kościelnych z uczelniami publicz-
nymi wymaga także rozwiązania problemu dostępności tych szkół.
Szkoły te musiały stać się dostępne na zasadach wynikających
z konstytucyjnego prawa do nauki, co jednak nie wyklucza
ustalenia powszechnie znanych dodatkowych warunków, które
powinien spełniać każdy kandydat. W konsekwencji, do odbywania
studiów w kościelnych szkołach wyższych mogą być dopuszczone
osoby spełniające warunki określone w art. 169 ust. 1 PrSzkWyż
oraz wymagania określone w statucie kościelnej szkoły wyższej.
Tytułem przykładu: papieskie wydziały teologiczne w Warszawie
i Wrocławiu wymagają m.in. od kandydatów na studia świadectwa
proboszcza.

Artykuł 1 ust. 2 PrSzkWyż przesądza, że status kościelnej
szkoły wyższej i seminarium duchownego prowadzonego przez
kościoły i związki wyznaniowe jest zbliżony do pozycji, jaką
pełni w systemie szkolnictwa wyższego uczelnia publiczna lub
niepubliczna. Zakres i głębokość ingerencji przepisów prawa
powszechnego w działalność tych placówek zależy od treści
umowy. Praktycznie szkoły kościelne, które chcą kształcić także
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osoby świeckie (np. w zakresie kierunków teologicznych), powinny
w zasadzie poddać się regulacjom prawa o szkolnictwie wyższym
z wyjątkiem przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej
i kwestii zatrudnienia. Tylko taki zabieg gwarantuje im, że zarówno
studenci, jak i kształcona kadra naukowa, będą mieli nadawane
tytuły czy stopnie uznawane przez państwo.

Zawarcie umowy między państwem a kościołem lub związkiem
wyznaniowym nie wyklucza regulacji ustawowej niektórych
aspektów działalności szkoły kościelnej. W szczególności odnosić
to należy do problematyki finansowania kościelnej uczelni.
Przykładem są ustawy odnoszące się do finansowania czterech
ośrodków prowadzonych przez Kościół katolicki, tj.: 1) ustawa
z 26.6.1997 r. o finansowaniu Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie z budżetu państwa (Dz.U. Nr 103, poz. 650 ze
zm.), 2) ustawa z 5.4.2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydziału
Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa (Dz.U. Nr 94,
poz. 648), 3) ustawa z 5.4.2006 r. o finansowaniu Papieskiego
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa (Dz.U.
Nr 94, poz. 649) oraz 4) ustawa z 5.4.2006 r. o finansowaniu Wyż-
szej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie
z budżetu państwa (Dz.U. Nr 94, poz. 650). Stosowną umowę,
zakończoną przyjęciem przez parlament ustawy podpisał Kościół
prawosławny, któremu ustawa z 13.5.2011 r. o finansowaniu
Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu
państwa (Dz.U. Nr 144, poz. 849) gwarantuje środki na działalność,
przewidziane przepisami stosowanymi wobec uczelni publicznych,
z wyjątkiem środków na inwestycje budowlane.

Nie ulega wątpliwości, że także inne wspólnoty religijne mają
prawo, oparte na art. 25 Konstytucji RP i zasadzie równouprawnie-
nia kościołów i związków wyznaniowych, oczekiwać opracowania
stosownych projektów ustaw przez Radę Ministrów i przedłożenia
ich Sejmowi, w których państwo zobowiąże się do zapewnienia
publicznych dotacji uczelniom prowadzonym przez te podmioty na
identycznych warunkach, jak przewidziane dla szkół katolickich
i prawosławnych.

Finansowanie uczelni kościelnych z budżetu państwa, nie narusza
jednocześnie zasady równego traktowania uczelni niepublicznych,
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bo do takiej kategorii należałoby zaliczyć uczelnie kościelne.
Wskazuje na to wyraźnie TK w wyroku z 14.12.2009 r. (K 55/07,
Dz.U. Nr 218, poz. 1702), gdzie uznaje, że „uczelnie niepubliczne
nie stanowią jednolitej kategorii obejmującej podmioty o podobnej
pozycji faktycznej. Przeciwnie, kategoria ta jest wyjątkowo
zróżnicowana. Uczelnie niepubliczne różnią się bardzo istotnie
m.in. pod względem rodzaju i ilości prowadzonych kierunków
studiów, ilości i pozycji pracowników naukowo-dydaktycznych,
ilości i poziomu studentów, uprawnień do nadawania stopni
naukowych, jakości dydaktyki oraz wyników prowadzonych badań
naukowych. Poszczególne uczelnie mogą ponadto różnić się
znaczeniem dla realizacji innych praw konstytucyjnych. Swoboda
zakładania i prowadzenia uczelni przez kościoły i związki
wyznaniowe kształcące duchownych stanowi jeden z koniecznych
warunków korzystania przez jednostkę z jej wolności religijnej.
W tych warunkach sytuacja poszczególnych uczelni niepublicznych
często nie jest porównywalna. Sam status uczelni niepublicznej nie
stanowi wspólnej cechy istotnej uzasadniającej równe traktowanie
przez organy władzy publicznej z punktu widzenia dostępu do
środków publicznych. Obowiązująca Konstytucja nie daje też
podstaw do wyprowadzania z niej ogólnego prawa wszelkich
uczelni niepublicznych do pomocy państwa”.

Skoro kategoria uczelni niepublicznych jest niejednolita, to
kryterium to nie może zostać uznane za relewantne, czyli takie,
które niejako wymuszałoby obowiązek jednakowego traktowania
przez państwo każdej uczelni niepublicznej. Tworzenie uczelni
niepublicznej leży zawsze w gestii zainteresowanego podmiotu. Na
gruncie obowiązującej Konstytucji państwo może określać rodzaje
uczelni niepublicznych, które uznaje za ważne z określonych
powodów i którym udziela pomocy finansowej, stosownie do
założeń prowadzonej polityki edukacyjnej. Państwo zaś ma
określone obowiązki w sferze polityki gwarantowania i wspierania
prawa do nauki. Jednym z jej przejawów jest dotowanie
wybranych szkół niepublicznych, zasługujących na wsparcie z racji
prowadzonych rodzajów studiów, które wspomagają realizację
prawa do nauki, w stopniu większym niż inne prywatne uczelnie.
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5. Użyte w treści art. 1 ust. 1 i 2 PrSzkWyż wyrażenie 5
„ustawę stosuje się do. . . ” należy odczytać na tle całokształtu
ustawy. Zasadniczo oznacza to, że przepisy Prawa o szkolnictwie
wyższym znajdują zastosowanie, tak do uczelni publicznych,
jak i niepublicznych, chyba że co innego wynika z treści
przepisu (np. odpowiednie stosowanie przepisów lub stosowanie
ich wyłącznie wobec uczelni publicznej lub wyłącznie wobec
uczelni niepublicznej). Ustawodawca nie jest tu zresztą do końca
konsekwentny, wprowadzając różne terminy nawet w przepisach
bezpośrednio ze sobą sąsiadujących. Widać ten chaos choćby
po zestawieniu treści art. 1 i 2 ust. 1. W art. 1 ustawodawca
operuje pojęciem szkoły wyższej, w art. 2 ust. 1 posługuje
się już pojęciem uczelni, nie nawiązując bezpośrednio do treści
art. 1. Niemniej jednak pojęcie publicznej i niepublicznej szkoły
wyższej należy utożsamiać z pojęciem uczelni, czy jednostki
(szkoły) prowadzącej studia wyższe. Jeśli pojęcie „uczelnia”, bez
dodatkowego przymiotnika, użyte jest w tekście ustawy, oznacza
to, że adresatem normy jest tak uczelnia publiczna, jak i prywatna.

Art. 2. [Określenia ustawowe]
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) uczelnia – szkołę prowadzącą studia wyższe, utworzoną

w sposób określony w ustawie;
2) uczelnia publiczna – uczelnię utworzoną przez państwo

reprezentowane przez właściwy organ władzy lub admi-
nistracji publicznej;

3) uczelnia niepubliczna – uczelnię utworzoną przez osobę
fizyczną albo osobę prawną niebędącą państwową ani
samorządową osobą prawną;

4) założyciel uczelni niepublicznej – osobę, o której mowa
w pkt 3, która utworzyła uczelnię lub prowadzi uczelnię
na podstawie art. 26 ust. 3;

5) studia wyższe – studia pierwszego stopnia, studia drugiego
stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone
przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia;
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