Stanowisko Komisji Wspólnej
Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rady Ekumenicznej
z dnia 2 czerwca 2015 r.
Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rady Ekumenicznej, zwana
Komisją Wspólną, wyraża uznanie i poparcie dla dokonań Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w
Warszawie (ChAT).
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, zwana Akademią, jest uczelnią publiczną działającą na
podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z
późn. zm.), ustawy z dnia 16 marca 2000 r. o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (Dz. U.
z 2000 r. Nr 39, poz. 440 z późn. zm.), zwanej ustawą o ChAT, oraz ustaw o stosunku Państwa do
poszczególnych Kościołów (wykaz w załączniku).
Mając na uwadze:
- znaczenie Akademii jako uczelni przekazującej i badającej dziedzictwo cywilizacyjne Polski jako państwa
wielu tradycji kulturowych i wyznaniowych,
- dokonania Akademii w zakresie kształcenia duchownych i świeckich pracowników Kościołów oraz
instytucji oświatowych i socjalnych,
- prowadzenie przez Akademię unikatowych profili kształcenia i badań dotyczących dyskursów
teologicznych i kulturowych przynależących do dziedzictwa narodowego i światowego,
- rolę Akademii w zakresie propagowania wiedzy o Kościołach i religiach jako warunku istnienia
współczesnego społeczeństwa obywatelskiego i pluralistycznego,
- status polityczny Akademii jako uczelni ekumenicznej, dążącej do konstruktywnego dialogu religijnego i
pojednania między narodami,
przyjmując do wiadomości informację Rektora ChAT o:
- działaniach restrukturyzacyjnych podjętych przez Akademię w 2013 i 2014 r.,
- obecnej sytuacji Akademii,
- stanie procesu inwestycyjnego w zakresie budowy nowej siedziby Akademii,
odwołując się do przychylnego stanowiska wobec dążeń Akademii wyrażonego podczas posiedzenia
Komisji Wspólnej w dniu 15 października 2010 r. oraz w dniu 4 lipca 2013 r.,
Komisja Wspólna zajmuje przychylne stanowisko wobec:
1) kontynuacji budowy ze środków publicznych siedziby Akademii w Warszawie przy ul. Broniewskiego 48,
uwzględniając w procesie inwestycyjnym rzeczywiste potrzeby uczelni wynikające z poziomu zatrudnienia
oraz liczby studentów i doktorantów oraz możliwości uczelni w zakresie utrzymania nowej siedziby,
2) zagwarantowania trwałego charakteru dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Akademii udzielanej w
danym roku budżetowym przez Ministra Administracji i Cyfryzacji na podstawie odrębnej umowy w oparciu
o postanowienie art. 3a ustawy o ChAT,
3) działań restrukturyzacyjnych, optymalizujących koszty bieżącego funkcjonowania, podjętych w Akademii
w latach 2013-2014.
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Załącznik do
Stanowiska Komisji Wspólnej
Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rady Ekumenicznej
z dnia 2 czerwca 2015 r.

Wykaz przepisów ustawowych określających zobowiązania Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w
Warszawie wobec Kościołów, których sytuacja prawna została uregulowana w odrębnych ustawach:
1) Art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego (Dz.U. Nr 66, poz. 287, z późn. zm.);
2) Art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 73, poz. 323, z późn. zm.);
3) Art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła EwangelickoMetodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 479, z późn. zm.);
4) Art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan
Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 480, z późn. zm.);
5) Art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 481, z późn. zm.);
6) Art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 482, z późn. zm.);
7) Art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 252, z późn. zm.);
8) Art. 13 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego
Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 253, z późn. zm.);
9) Art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 254, z późn. zm.).

