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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 16. posiedzeniu w dniu 14 sierpnia 2020 r. ustawę  

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

 

 

Z poważaniem 

 

 (-) Elżbieta Witek 

nafouki
Data publikacji



 

 

 

 

 

 

U S T AWA  

z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy 

 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

 i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z 

późn. zm.
1)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 15m dodaje się art. 15m
1
 w brzmieniu: 

„Art. 15m
1
. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii oraz w okresie 12 miesięcy po ich odwołaniu, minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może przeznaczać 

środki budżetu państwa z części, której jest dysponentem, na wsparcie finansowe, 

w postaci pomocy socjalnej, twórców i artystów. 

2. Wsparcie finansowe może zostać udzielone w przypadku, gdy działalność 

osób, o których mowa w ust. 1, jest działalnością kulturalną objętą mecenatem 

państwa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9a ustawy z 

dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej. 

3. Wsparcia finansowego może udzielić minister właściwy do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego albo wyznaczona przez niego państwowa 

instytucja kultury. 

                                                 

1)
 Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086 i 1106. 
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4. Wsparcia finansowego udziela się na wniosek osoby, o której mowa w ust. 

1,  złożony do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego albo wyznaczonej przez niego państwowej instytucji kultury. 

5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania wsparcia 

finansowego, w tym maksymalną wysokość tego wsparcia, dane, które wniosek, o 

którym mowa w ust. 4, powinien zawierać, a także tryb składania tego wniosku 

oraz przekazywania środków, biorąc pod uwagę okres, przez który obowiązuje 

stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii, zakres ograniczeń, zakazów i 

nakazów, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, priorytety 

społeczne oraz konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zadań, na które 

przeznaczane są środki budżetu państwa z części, której jest dysponentem.”; 

2) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przepisy art. 4b–4d, art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10–10c, 

art. 11–11c, art. 12, art. 12b, art. 13, art. 14–14b i art. 14h tracą moc po upływie 

180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086 i 1262) w art. 65 dodaje się 

ust. 29 i 30 w brzmieniu: 

„29. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady rozdziału i 

przekazywania wsparcia pochodzącego ze środków Funduszu dla samorządowych 

instytucji artystycznych w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 194), organizacji pozarządowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1057) prowadzących działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub 

tańca oraz przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 

r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1492 oraz z 2020 r. poz. 

424 i 1086) prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie teatru, muzyki 

lub tańca, zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu 

wsparcia oraz  sposób udzielania wsparcia przez ministra  właściwego do spraw 
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kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub przez  wskazane państwowe 

instytucje kultury podległe ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. 

30. Wsparcie, o którym mowa w ust. 29, jest udzielane jako pomoc 

operacyjna na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego zgodnie z art. 53 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.
2)

).”. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z mocą od dnia 4 września 2020 r. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Elżbieta Witek 

 

 

 

 

 

                                                 

2)
 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, 

Dz.Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz.Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz.Urz. UE L 236 z 

14.09.2017, str. 28 oraz Dz.Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


