Data publikacji: 08-12-2017

SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX KADENCJA

_____________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 8 grudnia 2017 r.
Druk nr 683
_____________________________________________________________________________________
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Stanisław KARCZEWSKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 53. posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2017 r. ustawę

o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.

Z wyrazami szacunku
(-) Marek Kuchciński

U S T AWA
z dnia 8 grudnia 2017 r.
o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Art. 1. W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) po art. 28 dodaje
się art. 28a w brzmieniu:
„Art. 28a. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego może udzielać pomocy publicznej na działalność kulturalną jako
podmiot udzielający pomocy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948) w związku z realizacją umowy zawartej
między Unią Europejską a państwem lub państwami członkowskimi
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
2. W przypadku gdy udzielenie przez ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pomocy publicznej następuje w
związku z realizacją umowy zawartej między Unią Europejską a państwem lub
państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, może określić, w drodze rozporządzenia:
1)

warunki i tryb udzielania pomocy publicznej,

2)

szczegółowe przeznaczenie pomocy publicznej, jeżeli wynika to z
umowy, na podstawie której pomoc jest udzielana

– uwzględniając wszystkie źródła pochodzenia środków niepodlegających
zwrotowi przekazywanych jako pomoc publiczna w związku z realizacją
umowy, konieczność zapewnienia przejrzystości udzielania tej pomocy oraz
zgodność udzielanej pomocy publicznej z warunkami jej dopuszczalności.”.
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Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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