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      Warszawa, 26 kwietnia 2018 r. 

Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(druk nr 789) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152) umożliwia 

ministrom, kierownikom urzędów centralnych, a także jednostkom samorządu terytorialnego 

tworzenie państwowych oraz samorządowych instytucji kultury na podstawie umowy 

zawartej z podmiotem utworzonym na podstawie prawa obcego, który prowadzi działalność 

w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego. Ustawa przewiduje, że siedziba tego rodzaju 

instytucji kultury będzie się znajdowała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jednocześnie wprowadzony został przepis, dzięki któremu stroną umowy oprócz 

podmiotu utworzonego na podstawie prawa obcego, który prowadzi działalność w zakresie 

ochrony dziedzictwa narodowego, będą mogły być osoby fizyczne, osoby prawne 

oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

W konsekwencji przyjętych rozwiązań doprecyzowano szereg przepisów, które regulują 

zasady działania instytucji kultury, tak aby te regulacje mogły być stosowane analogicznie 

w przypadku instytucji kultury tworzonych w drodze umowy z zagranicznym podmiotem 

prowadzącym działalność w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego. W szczególności 

doprecyzowano, aby do tego rodzaju instytucji kultury mogły być stosowane przepisy 

dotyczące konieczności określenia przez strony w umowie o powołaniu instytucji kultury 

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

przez instytucję kultury, a także określenia uprawnień podmiotu zawierającego umowę 
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z organizatorem odnośnie do treści statutu, powołania dyrektora oraz likwidacji instytucji 

kultury. Ponadto w przypadku likwidacji instytucji kultury utworzonej w powyższym trybie 

podmioty, które ją utworzyły, będą przejmowały jej zobowiązania i wierzytelności.  

Organizator instytucji kultury będzie mógł przekazać odpłatnie lub w wyjątkowych 

przypadkach nieodpłatnie składniki mienia zlikwidowanej instytucji kultury osobie prawnej 

lub fizycznej w celu prowadzenia działalności kulturalnej, chyba że umowa o powołaniu 

instytucji kultury stanowiłaby inaczej. 

W celu zapewnienia możliwości udzielania doraźnej pomocy finansowej podmiotowi 

prowadzącemu działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym 

także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, został odpowiednio zmodyfikowany 

art. 28 ust. 1a. 

Ponadto został rozszerzony i zmodyfikowany zakres zawartego w art. 9a ustawy 

upoważnienia dla ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. 

W wyniku wprowadzonych zmian wymieniony minister został zobowiązany do określenia, 

w drodze rozporządzenia, między innymi szczegółowych warunków, sposobu i trybu 

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, a także zakresu zadań objętych 

mecenatem państwa. 

Wprowadzona została także zmiana w celu rozszerzenia mecenatu państwa 

nad działalnością kulturalną o ochronę dziedzictwa narodowego poza granicami naszego 

kraju. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w efekcie rozpatrzenia senackiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(druk nr 2184). Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Spraw 

Zagranicznych. 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w dniu 20 marca 2018 r. na posiedzeniu Komisji 

Kultury i Środków Przekazu. Efekt tej pracy został zawarty w sprawozdaniu wymienionej 
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Komisji (druk nr 2341). W odniesieniu do przedłożenia senackiego zostały wprowadzone 

zmiany polegające w szczególności na dodaniu przepisu przejściowego: 

1) w odniesieniu do toczących się postępowań dotyczących udzielenia dotacji oraz  

2) określającego termin, do którego zachowają moc dotychczasowe przepisy wykonawcze. 

Ponadto wprowadzone zostały zmiany o charakterze doprecyzowującym i redakcyjnym. 

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 11 kwietnia 2018 r. 

nie zostały zgłoszone poprawki. 

Podczas głosowania w dniu 12 kwietnia 2018 r. za przyjęciem ustawy opowiedziało się 

431 posłów, 1 był przeciw i również 1 z posłów wstrzymał się od głosu. 

 

III. Uwagi szczegółowe  

Aktualna pozostaje uwaga Biura Legislacyjnego sygnalizowana podczas prac 

legislacyjnych w Senacie nad projektem przedmiotowej ustawy w odniesieniu do zasadności 

wprowadzania regulacji zawartej w art. 26f. W myśl tego przepisu pracownicy instytucji 

kultury, o których mowa w art. 21 ust. 2a, mogą być zatrudniani na podstawie przepisów 

państwa, w którym wykonują pracę. 

Należy podkreślić, że obowiązujące regulacje Unii Europejskiej przewidują zasadę 

swobody wyboru prawa przez strony zobowiązań umownych. Zasada ta w systemie prawa 

europejskiego wynika z art. 3 oraz pkt 11 preambuły Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 r. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa 

właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), znanego dalej „Rozporządzeniem Rzym I”.  

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Rzym I indywidualna umowa o pracę 

podlega prawu wybranemu przez strony zgodnie z art. 3. Taki wybór prawa nie może jednak 

prowadzić do pozbawienia pracownika ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, 

których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie, w przypadku braku 

wyboru, byłoby właściwe zgodnie z ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu. 

Powyższe oznacza, że strony dla indywidualnej umowy o pracę mogą wybrać prawo 

dowolnego państwa, któremu będzie podlegać umowa (np. prawo kraju, gdzie będzie 

świadczona praca, prawo kraju, w którym siedzibę posiada pracodawca czy też prawo kraju 

trzeciego, włączając w to prawo państwa niebędącego członkiem UE). Jednocześnie wybór 

prawa nie może pozbawiać pracownika ochrony przyznanej mu na mocy przepisów, 
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od których możliwe jest odstępstwo wyłącznie na korzyść pracowników (pkt 35 preambuły 

Rozporządzenia Rzym I). 

Rozporządzenia stosowane są bezpośrednio – stają się częścią obowiązującego porządku 

prawnego. Ponadto zgodnie z art. 91 ust. 2 Konstytucji RP umowa międzynarodowa 

ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, 

jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. 

W związku z powyższym nie znajduje się uzasadnienia dla wprowadzenia regulacji 

zawartej w art. 26f. 
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Główny legislator 

 


