
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Marię Koc, Kazimierza Jaworskiego, 

Krzysztofa Słonia i Jana Marię Jackowskiego 

na 69. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 stycznia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej 

Szanowna Pani Minister! 

W ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tekst jednolity z dnia 23 marca 

2012 r., znajdują się zapisy określające czas zatrudnienia dyrektorów instytucji kultury. Art 8 ust. 3 i 4 mówią 

o tym, że dyrektorzy instytucji kultury powoływani są na czas określony od 3 do 7 lat. Dyrektorzy instytucji 

kultury powołani na czas nieokreślony w chwili wejścia w życie ustawy pozostają na swoich stanowiskach 

nie dłużej niż 1 rok, a po tym okresie powinni być powołani na czas określony. 

W samorządowych instytucjach kultury dyrektorzy powołani na czas nieokreślony z dniem wejścia w ży-

cie ustawy pozostają na swoich stanowiskach nie dłużej niż 3 lata. Po tym okresie również powinni być po-

wołani na czas określony od 3 do 7 lat. Jednocześnie art. 8 ust. 6 ustawy mówi o tym, że przepisów z ust. 3 i 

4 nie stosuje się do dyrektorów bibliotek, domów oraz ośrodków kultury. 

Wydaje się, że zapisy ustawy odnośnie do czasu zatrudnienia dyrektorów bibliotek i domów kultury są 

jednoznaczne. Niestety są one w różny sposób interpretowane, o czym jako senator jestem wielokrotnie in-

formowana przez osoby zatrudnione w domach i ośrodkach kultury. Nawet opinie radców prawnych z 

MKiDN są różne: ostatnia, z jaką się spotkałam, traktuje dyrektorów domów kultury identycznie jak dyrekto-

rów wymienionych w art. 8 ust. 3 ustawy. 

W związku z różną interpretacją powyższych zapisów znajdujących się w ustawie uprzejmie prosimy Pa-

nią Minister o wydanie jednoznacznej wykładni przepisów dotyczących czasu zatrudnienia dyrektorów bi-

bliotek, domów i ośrodków kultury w świetle obowiązującej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działal-

ności kulturalnej. 

Czy dyrektorzy bibliotek, domów i ośrodków kultury mogą być zatrudnieni na czas nieokreślony? Czy ci, 

którzy byli zatrudnieni na czas nieokreślony w chwili wejścia w życie ustawy, pozostają dalej zatrudnieni na 

czas nieokreślony, czy w stosunku do nich musi nastąpić zmiana czasu zatrudnienia? Jeżeli tak, to czy po-

winni być powołani w drodze konkursu, czy mogą być powołani bez konkursu? 
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