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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do projektu ustawy  

o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

 

(druk nr 577 S) 

 

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) 

 

Art. 1. 

1. Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, 

upowszechnianiu i ochronie kultury. 

[2. Państwo sprawuje mecenat nad działalnością kulturalną polegający na wspieraniu i 

promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz 

opieki nad zabytkami.] 

<2. Państwo sprawuje mecenat nad działalnością kulturalną polegający na wspieraniu i 

promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, 

a także opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego w Rzeczypospolitej 

Polskiej i za granicą.> 

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wspierać 

finansowo, w ramach mecenatu państwa, realizację planowanych na dany rok zadań 

związanych z polityką kulturalną państwa, prowadzonych przez instytucje kultury i inne 

podmioty nienależące do sektora finansów publicznych. 

4. Mecenat, o którym mowa w ust. 2 i 3, sprawują także organy jednostek samorządu 

terytorialnego w zakresie ich właściwości. 

 

[Art. 9a. 

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze 

rozporządzenia, zakres zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowy tryb składania 

wniosków o udzielenie dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 9 ust. 3, oraz ich 

przekazywania i rozliczania, uwzględniając rządowe programy z zakresu kultury i dziedzictwa 

narodowego oraz konieczności zapewnienia ciągłości realizowanych zadań.] 
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<Art. 9a. 

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w 

drodze rozporządzenia: 

1) zakres zadań objętych mecenatem państwa, 

2) szczegółowe warunki, sposób i tryb udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji, o 

których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 9 ust. 3, oraz dofinansowania, o którym mowa w 

art. 28 ust. 1a, 

3) dane i informacje zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, o których mowa w art. 5 

ust. 2 i art. 9 ust. 3, oraz dofinansowania, o którym mowa w art. 28 ust. 1a, oraz 

dokumenty dołączane do wniosku, 

4) dokumenty niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy o udzielenie dotacji, 

o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 9 ust. 3, oraz dofinansowania, o którym mowa w 

art. 28 ust. 1a, 

5) elementy, jakie powinna zawierać umowa o udzielenie dotacji, o których mowa 

w art. 5 ust. 2 i art. 9 ust. 3, oraz dofinansowania, o którym mowa w art. 28 ust. 1a 

– uwzględniając priorytetowy zakres zadań i cele przeznaczania środków finansowych 

z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określonych przez tego ministra na dany 

rok kalendarzowy i ogłaszanych w formie programów w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra, oraz 

środków współfinansowanych ze środków europejskich i międzynarodowych, 

konieczność zapewnienia wszechstronnej oceny zadań, na wykonanie których ma być 

udzielona dotacja albo dofinansowanie, a także zapewnienie celowości i racjonalności 

wydatkowania środków publicznych, w tym zgodnie z zasadami udzielania pomocy 

publicznej.> 

Art. 21. 

1. Organizatorzy, o których mowa w art. 8 oraz w art. 9, mogą na podstawie umowy zawartej 

między sobą: 

1)   tworzyć lub łączyć prowadzone przez nich instytucje kultury; 

2)   prowadzić jako wspólną instytucję kultury prowadzoną przez jednego z organizatorów 

instytucji kultury. 

1a. Instytucja kultury utworzona na zasadach określonych w ust. 1 pkt 1 jest wspólną 

instytucją kultury organizatorów, którzy ją utworzyli, chyba że umowa stanowi inaczej. 
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2. Organizatorzy, o których mowa w ust. 1, mogą na podstawie umowy zawartej z osobą 

fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 

tworzyć instytucje kultury. 

<2a. Organizatorzy, o których mowa w ust. 1, mogą na podstawie umowy zawartej z 

podmiotem prowadzącym działalność w zakresie ochrony lub upowszechniania 

polskiego dziedzictwa narodowego utworzonym na podstawie prawa obcego tworzyć 

instytucje kultury z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2b. Stroną umowy, o której mowa w ust. 2a, oprócz podmiotu, o którym mowa w ust. 2a, 

może być także osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej.> 

3. W umowach, o których mowa w [ust. 1 i 2]  <ust. 1–2a>, strony określają wielkość 

środków wnoszonych przez każdą z nich, niezbędnych do prowadzenia działalności przez 

instytucję kultury. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, strony określają ponadto 

okres, na który umowa została zawarta. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, strony w umowie określają swoje uprawnienia 

odnośnie do treści statutu, powołania dyrektora, likwidacji instytucji, a także wskazują 

organizatora prowadzącego rejestr tej instytucji. 

5. W przypadku, o którym mowa w [ust. 2] <ust. 2 i 2a>, strony określają w umowie 

uprawnienia podmiotu zawierającego umowę z organizatorem odnośnie do treści statutu, 

powołania dyrektora oraz likwidacji instytucji kultury. 

 

Art. 25. 

1. W przypadku likwidacji instytucji kultury utworzonej w trybie [art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2] 

<art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 2a>, podmioty, które ją utworzyły, przejmują zobowiązania 

i wierzytelności, przy czym odpowiedzialność za zobowiązania jest solidarna. 

2. W przypadku likwidacji instytucji kultury prowadzonej jako wspólna w trybie art. 21 ust. 1 

pkt 2, podmioty, które ją prowadziły jako wspólną, przejmują zobowiązania i 

wierzytelności na zasadach określonych w umowie o wspólnym prowadzeniu instytucji 

kultury. 

Art. 26. 

1. Organizator może przekazać odpłatnie lub w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie 

składniki mienia zlikwidowanej instytucji kultury osobie prawnej lub fizycznej w celu 
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prowadzenia działalności kulturalnej na zasadach określonych w art. 3 ust. 3, chyba że 

umowa, o której mowa w [art. 21 ust. 1 i 2] <art. 21 ust. 1–2a>, stanowi inaczej. 

2. Organizator obowiązany jest do zabezpieczenia mienia likwidowanej instytucji. 

 

<Art. 26f. 

Pracownicy instytucji kultury, o których mowa w art. 21 ust. 2a, mogą być zatrudniani 

na podstawie przepisów państwa, w którym wykonują pracę.> 

 

Art. 28. 

1. Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych 

przychodów. 

[1a. Państwowe instytucje kultury, których organizatorem jest minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, mogą za jego zgodą udzielać dofinansowania, 

w tym wydatków inwestycyjnych, podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.] 

<1a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz za 

jego zgodą państwowe instytucje kultury, których organizatorem jest ten minister, 

mogą udzielać dofinansowania, w tym wydatków inwestycyjnych i bieżących, 

podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, w tym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.> 

1b. Państwowe instytucje kultury mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego na zadania ważne z punktu widzenia regionalnej polityki 

rozwoju w zakresie rozwoju kultury, w tym dotacje celowe na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. 

1c. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji, o których mowa w ust. 1b, 

mając w szczególności na względzie konieczność zapewnienia zgodności udzielanej 

pomocy z zasadami wydatkowania środków publicznych. 

2. Przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze 

sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 

3. Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji: 
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1)   podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych 

zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów; 

2)   celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; 

3)   celowej na realizację wskazanych zadań i programów. 

 


