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W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie wprowadzenia przez Wyższą Szkolę Kultury 

Społecznej i Medialnej w Toruniu wymogu przedstawienia opinii od księdza proboszcza jako 

warunku przyjęcia na studia podyplomowe, dofinansowywane przez Narodowy Bank Polski, 

chciałbym przekazać następujące informacje. ' 

Przede wszystkim należy podkreślić, iż w powyższym przypadku mamy do czynienia 

ze studiami podyplomowymi, a więc odrębną od studiów, formą kształcenia uregulowaną w dziale 

III ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. poz. 168, dalej). 

W odniesieniu do kwestii rekrutacyjnych, powyższe przepisy stanowią jedynie, że uczestnikiem 

studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 

6, uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że zasady przyjęć na studia 

podyplomowe kształtowane są przez uczelnie samodzielnie w ramach jej autonomii. Najczęściej 

warunki przyjęcia zawarte są w regulaminie studiów podyplomowych, bądź bezpośrednio 

w ogłoszeniu publicznym. j 

Kolejną istotną kwestią pozostaje fakt, iż studia podyplomowe nie są finansowane przez 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czego konsekwencją jest ograniczony nadzór Ministra nad 

ich prowadzeniem. Wynika to również z odmiennego celu, dla którego tworzy się studia 

podyplomowe. Mogą one bowiem być organizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane 

przez różne instytucje, czy też przedsiębiorstwa, a ich prowadzenie nie jest zarezerwowane tylko dla 

uczelni, ale mogą one być prowadzone również instytuty badawcze oraz instytut PAN. A zatem, 

studia podyplomowe zostały uregulowane w obowiązujących przepisach w sposób odmienny niż 

studia i nie mają do nich zastosowania przepisy dotyczące rekrutacji na studia. 
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Mając powyższe na uwadze, należy dalej zauważyć, że w przedstawionym przez Pana 

przypadku, studia podyplomowe prowadzone są przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej 

i Medialnej w Toruniu, a więc uczelnię niepubliczną, w której kształcenie w żaden sposób nie jest 

finansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Chciałbym podkreślić, że powszechnie 

wiadomym jest fakt, że bardzo istotnym spoiwem społeczności tej uczelni oraz wyznacznikiem 

postaw i zachowań jej członków są wartości chrześcijańskie i patriotyczne, a do podstawowych 

zadań uczelni należy m.in. wychowanie studentów w duchu polskiego i chrześcijańskiego 

dziedzictwa kulturowego z poszanowaniem zasad wolności i godności każdego człowieka. Wynika 

to zarówno z postanowień statutu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz 

treści ślubowania. W tym miejscu należy odwołać się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

14 grudnia 2009 r. (K 55/07), w ocenie którego wspólnoty religijne mogą kształcić i przygotowywać 

studentów do służby na rzecz dobra wspólnego, a także dla dobra danej wspólnoty religijnej 

ujmowanego z perspektywy dobra wspólnego, zgodnie z wyznawanymi przez siebie zasadami 

religijnymi i moralnymi, i z tego względu mogą wymagać od kandydatów na studia postępowania 

zgodnego z tym systemem wartości. W mojej ocenie, istnienie obok innych uczelni, szkół wyższych 

o charakterze wyznaniowym jest istotną wartością, ponieważ rozszerza ofertę edukacyjną 

adresowaną do obywateli, wzbogaca debatę publiczną i stanowi ważny element pluralizmu 

światopoglądowego. Ma to ogromne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa demokratycznego, 

pluralistycznego i otwartego. 

W przypadku Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, określenie już na 

etapie rekrutacji na studia podyplomowe, warunku przedstawienia zaświadczenia od proboszcza, 

pozwoliło uniknąć sytuacji, kiedy osoba przyjmowana na studia podyplomowe nie mogłaby ich 

rozpocząć z uwagi na niepodzielanie wartości, którymi kieruje się wspólnota akademicka uczelni, 

a w konsekwencji odmowę złożenia ślubowania. 

Podsumowując, chciałbym zauważyć, że nie dopatrzyłem się w działaniach Wyższej Szkoły 

Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jakiejkolwiek formy dyskryminacji. Studia podyplomowe 

nie są bowiem finansowanie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a każda uczelnia, 

zarówno publiczna i niepubliczna może tak kształtować ofertę studiów podyplomowych i określać 

takie zasady rekrutacyjne, które będą wpisywać się w strategię rozwoju uczelni. Natomiast zupełnie 

odrębną kwestią jest dofinansowywanie studiów podyplomowych przez inne instytucje publiczne, 

które samodzielnie i w określonym przez siebie zakresie uzgadniają z uczelnią charakter i sposób 

tego dofinansowywania. 

Jarosław GOWIN^ 
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