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      Warszawa, 14 grudnia 2018 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (druk nr 1042) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu doprecyzowanie regulacji w zakresie przeprowadzania konkursów 

wyłaniających kandydatów na stanowisko dyrektora instytucji kultury. 

W związku z tym wprowadzone zostały przepisy, które powodują między innymi, że:  

1) w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury program działania tej 

instytucji będzie podawany do publicznej wiadomości przez organizatora lub instytucję 

kultury; 

2) określono minimalną treść wydawanego przez organizatora ogłoszenia o konkursie, 

a także zadania komisji konkursowej; 

3) można będzie uznać konkurs za nierozstrzygnięty w razie stwierdzenia przez komisję 

konkursową, że żadna oferta nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu 

o konkursie lub że żaden z uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie 

nie spełnia kryteriów oceny ustalanych przez komisję konkursową w stosunku 

do uczestników konkursu; 

4) na organizatora zostanie nałożony obowiązek przedstawienia kandydatowi 

wyłonionemu w konkursie warunków organizacyjno–finansowych instytucji kultury, 

określonych z uwzględnieniem programu realizacji zadań w zakresie bieżącego 

funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury. 

W myśl przepisu przejściowego do konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora 

instytucji kultury ogłoszonych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy będą 

stosowane przepisy dotychczasowe. 

Niezależnie od powyższego ustawa wprowadza regulację, której celem jest 

umożliwienie przekształcenia Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 
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w Olsztynie oraz Państwowego Instytutu Naukowego – Instytut Śląski w Opolu, utworzonych 

na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, w państwowe 

instytucje kultury. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że „konieczność wprowadzenia 

przepisów, dotyczących możliwości przekształcania w państwowe instytucje kultury 

instytutów badawczych o profilu humanistycznym, dla których organem nadzorującym jest 

minister, tj. Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu oraz Ośrodka 

Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, wynika natomiast z potrzeby 

zapewnienia możliwości zachowania ich dorobku naukowego i kontynuowania działalności 

na zasadach niekomercyjnych. Podmioty te działają na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669). Oznacza to, że 

funkcjonują one na zasadach dotyczących finansowania działalności instytutów badawczych, 

które bazują na przychodach z komercjalizacji wyników badań oraz z pozyskanych grantów 

badawczych. Tymczasem w obszarze badań humanistycznych trudno o komercjalizację 

wyników badań w takim stopniu, jak ma to miejsce w przypadku instytutów badawczych 

prowadzących badania znajdujące zastosowanie w przemyśle, medycynie czy rolnictwie. 

Ponadto regulacje zawarte w projekcie ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz oznaczają 

znaczną redukcję możliwości finansowania działalności statutowej tych instytutów 

badawczych z budżetu państwa. Instytuty te zostaną zatem narażone na utratę i tak już 

niewielkich środków pochodzących z dotacji na działalność statutową, co zdecydowanie 

zagrozi ich bytowi. W świetle powyższego ekonomiczna sytuacja tych jednostek, już dziś 

bardzo trudna, w przyszłości może być przyczyną zagrożenia ich istnienia. Dlatego też należy 

stworzyć prawny mechanizm pozwalający przekształcać je w państwowe instytucje kultury”. 

W związku z powyższym przekształcenie wymienionych instytutów badawczych 

w państwowe instytucje kultury będzie mogło nastąpić w drodze zarządzenia ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po uprzednim złożeniu 

odpowiedniego wniosku przez dyrektora lub radę naukową danego instytutu badawczego. 

Wnioskodawca będzie także obowiązany do przedstawienia opinii Rady Głównej Instytutów 

Badawczych w sprawie przekształcenia.  

Przekształcany instytut badawczy stanie się państwową instytucją kultury z dniem 

dokonania wpisu państwowej instytucji kultury do rejestru instytucji kultury. 
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Pracownicy przekształcanego instytutu badawczego staną się pracownikami państwowej 

instytucji kultury na zasadach określonych w art. 23
1
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). 

Bilans zamknięcia przekształcanego instytutu badawczego stanie się bilansem otwarcia 

państwowej instytucji kultury. 

Ustawa przewiduje, że utworzona w powyższy sposób państwowa instytucja kultury 

wstąpi we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem była przekształcona instytucja, bez 

względu na charakter prawny tych stosunków, w szczególności pozostanie podmiotem 

zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane tej instytucji przed jej przekształceniem, 

chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

przepisów dotyczących przekształcenia Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha 

Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Państwowego Instytutu Naukowego – Instytut Śląski 

w Opolu w państwowe instytucje kultury. Przepisy te mają wejść w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 73. posiedzeniu w efekcie rozpatrzenia rządowego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(druk nr 2789). Marszałek Sejmu skierował projekt do Komisji Kultury i Środków Przekazu. 

Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie oraz rozpatrzyła projekt na posiedzeniach w 

dniach 7 listopada i 4 grudnia 2018 r. i wniosła o uchwalenie projektu w kształcenie 

zaproponowanym w sprawozdaniu (druk nr 2966).  

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 5 grudnia 2018 r. 

nie zgłoszono poprawek i w związku z tym niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. 

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 394 posłów, 23 było przeciw,13 wstrzymało się od 

głosu. 

 

III. Uwaga ogólna 

Należy powtórzyć podnoszone podczas prac legislacyjnych w Sejmie zastrzeżenia 

co do zasadności zamieszczania w ustawie nowelizującej ustawę o organizowaniu 
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i prowadzeniu działalności kulturalnej przepisów umożliwiających przekształcenie 

określonych instytutów badawczych w państwowe instytucje kultury. 

Przedmiotowa ustawa w art. 1 wprowadza zmiany w ustawie o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej dotyczące przeprowadzania konkursów mających 

na celu wyłonienie kandydatów na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Natomiast jej 

art. 3 zawiera przepisy, które mają na celu przekształcenie Ośrodka Badań Naukowych 

im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Państwowego Instytutu Naukowego – Instytut 

Śląski w Opolu, utworzonych na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych, w państwowe instytucje kultury. 

Regulacja zawarta w art. 3 ma zupełnie odmienny charakter od zmian wprowadzanych 

w art. 1. Stanowi odrębną regulację, która nie jest powiązana ze zmianami dotyczącymi 

przeprowadzania konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora 

instytucji kultury. 

Zgodnie z § 93 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej ustawa zmieniająca może zawierać 

jedynie przepisy uchylające, przepisy zastępujące lub przepisy uzupełniające przepisy ustawy 

zmienianej, a w razie potrzeby – także przepisy epizodyczne, przejściowe i dostosowujące, 

konieczne ze względu na dokonywaną nowelizację. Ponadto należy podkreślić, że zgodnie 

z § 93 ust. 2 w ustawie zmieniającej nie zamieszcza się przepisów regulujących sprawy 

nieobjęte zakresem unormowania ustawy zmienianej. Jak wskazano w Komentarzu do zasad 

techniki prawodawczej „zakaz sformułowany w ust. 2 odnosi się więc rygorystycznie 

do zamieszczania w ustawie nowelizującej przepisów innych niż wyliczone w ust. 1, 

bo wszystkie one wykraczają poza treść „objętą zakresem unormowania ustawy zmienianej”. 

Jego naruszenie powoduje, że ustawa nowelizująca staje się niejednorodna”
1)

. 

Przyjęte w ustawie rozwiązanie narusza przytoczone zasady. Z tych względów powinien 

być opracowany projekt odrębnej ustawy dotyczącej przekształcenia wymienionych 

podmiotów w państwowe instytucje kultury. 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 

                                                 

1)
 S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Wyd. Sejmowe, 2004, s. 194. 


