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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.

o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 1282)

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. O ORGANIZOWANIU I PROWADZENIU

DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.)

[Art. 5.
1. Podmioty prowadzące działalność kulturalną na zasadach określonych w art. 3 mogą

otrzymywać dotacje na realizację zadań państwowych.
2. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną mogą otrzymywać dotacje z

budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego, na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje
na wydatki inwestycyjne.]

<Art. 5.
1. Podmioty prowadzące działalność kulturalną na zasadach określonych w art. 3

mogą otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań państwowych.
2. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną mogą otrzymywać

dotacje celowe z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na zadania objęte
mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji.>

[Art. 6.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze
rozporządzenia, wymagania kwalifikacyjne i tryb stwierdzania kwalifikacji uprawniających
do zajmowania określonych stanowisk w formach organizacyjnych, o których mowa w art. 2,
jeśli ich organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego.]

Art. 6a.
1. Osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury nadaje się

odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej".
2. Odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" nadaje minister właściwy do spraw

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
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[3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze
rozporządzenia, tryb oraz zasady nadawania odznaki "Zasłużony dla Kultury Polskiej",
jej wzór i sposób noszenia.]

<3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w
drodze rozporządzenia:

1) tryb nadawania odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,
2) warunki jakie musi spełniać wniosek o nadanie odznaki,
3) wzór i sposób noszenia odznaki

 – biorąc pod uwagę wzornictwo stosowane w polskiej falerystyce.>

Art. 7.
1. Osobom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej

lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego minister właściwy do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego nadaje Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis",
zwany dalej "Medalem".

2. Medal posiada trzy stopnie:
1) I stopień - Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis",
2) II stopień - Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis",
3) III stopień - Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

3. Medal nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z
własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) ministrów lub kierowników urzędów centralnych,
2) rektorów szkół wyższych,
3) marszałków województw,
4) wojewodów,
5) władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych lub stowarzyszeń

prowadzących statutową działalność kulturalną,
6) kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej

Polskiej.
4. Medal stopnia wyższego można otrzymać po upływie 5 lat od nadania Medalu stopnia

bezpośrednio niższego. W przypadkach uzasadnionych wybitnymi osiągnięciami
kandydata można odstąpić od powyższego wymogu.

[5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze
rozporządzenia:

1) wzór odznaki Medalu,
2) wzór wniosku o nadanie Medalu oraz wzór legitymacji potwierdzającej nadanie

Medalu,
3) sposób noszenia odznaki Medalu

- z uwzględnieniem stopni Medalu oraz warunków, jakie powinny spełniać wnioski o
nadanie Medalu.]

<5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w
drodze rozporządzenia:

1) wzór odznaki Medalu oraz miniatury Medalu,
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2) wzór wniosku o nadanie Medalu oraz wzór legitymacji potwierdzającej nadanie
Medalu,

3) tryb wydawania legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu i warunki
wydawania jej duplikatu,

4) sposób noszenia odznaki Medalu oraz miniatury Medalu
 – z uwzględnieniem stopni Medalu oraz warunków, jakie powinny spełniać wnioski
o nadanie Medalu.>

Art. 7a.
1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz inni

ministrowie, w odniesieniu do podległych im ośrodków i instytucji kultury, w
uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, a także jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i przyznawać
doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury.

2. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym
podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym
znaczeniu.

[3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze
rozporządzenia, a organy samorządu terytorialnego w drodze uchwały, określą
szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz ich
wysokość.]

<3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze
rozporządzenia, a organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, w drodze
uchwały, określą szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród, o których mowa
w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę charakter działalności osoby fizycznej lub prawnej
lub rangę osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub
ochrony kultury.>

Art. 7b.
1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, inni ministrowie

i kierownicy urzędów centralnych w odniesieniu do podległych im ośrodków i instytucji
kultury, a także jednostki samorządu terytorialnego, mogą przyznawać stypendia osobom
zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad
zabytkami.

2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, polega na przyznaniu środków finansowych
osobom realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej,
opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury.

[3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze
rozporządzenia, a organy samorządu terytorialnego w drodze uchwały, określą
szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, oraz ich
wysokość.]

<3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze
rozporządzenia, a organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, w drodze
uchwały, określą szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów, o których



- 4 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

mowa w ust. 1, oraz ich wysokość, mając na uwadze wspieranie rozwoju
umiejętności artystycznych oraz upowszechnianie kultury i opieki nad zabytkami.>

Art. 9.
1. Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc

samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest
podstawowym celem statutowym.

2. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu
terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

[3. Instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego,
mogą otrzymywać dotacje na zadania, objęte mecenatem państwa, w tym dotacje na
wydatki inwestycyjne, z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.]

<3. Instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu
terytorialnego, mogą otrzymywać dotacje celowe na zadania objęte mecenatem
państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji, z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.>

[Art. 11.
Organizator wydaje akt o utworzeniu instytucji kultury, który określa jej nazwę, rodzaj,
siedzibę i przedmiot działania.]

<Art. 11.
1. Organizator wydaje akt o utworzeniu instytucji kultury, w którym określa jej

przedmiot działania, nazwę i siedzibę, a także określa czy dana instytucja kultury
jest instytucją artystyczną w rozumieniu ust. 2. Może być utworzona instytucja
kultury prowadząca działalność kulturalną w więcej niż jednej formie
organizacyjnej, wymienionej w art. 2.

2. Instytucjami artystycznymi są instytucje kultury powołane do prowadzenia
działalności artystycznej w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, z udziałem twórców
i wykonawców, w szczególności: teatry, filharmonie, opery, operetki, orkiestry
symfoniczne i kameralne, zespoły pieśni i tańca oraz zespoły chóralne.>

<Art. 11a.
1. Działalność kulturalna instytucji artystycznej organizowana jest w oparciu o sezony

artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe.
2. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września a kończy w dniu 31 sierpnia

następnego roku.>

Art. 13.
1. Instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego

przez organizatora.
2. Statut zawiera:

1) nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury,
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2) zakres działalności,
3) organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania,
[4) sposób uzyskiwania środków finansowych,]
<4) określenie źródeł finansowania,>
5) zasady dokonywania zmian statutowych,
6) postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli

instytucja zamierza działalność taką prowadzić.
3. Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany

przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających
w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Art. 14.
1. Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą

wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.
2. Organizator nie odpowiada za zobowiązania instytucji kultury, z zastrzeżeniem art. 24 i

25.
3. Instytucja kultury z urzędu podlega wpisowi do rejestru.
[4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze

rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru instytucji kultury.]
<4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w

drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji
kultury, w tym zakres danych zamieszczanych w rejestrze, tryb dokonywania
wpisów, zmian i wykreśleń wpisów oraz wzór księgi rejestrowej, mając na uwadze
zapewnienie bezpieczeństwa danych zamieszczanych w rejestrze i bezpieczeństwa
czynności prawnych dokonywanych przez te instytucje.>

[Art. 14a.
1. Tworzy się wykaz obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek

samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność
kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być
przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe zasady wpisywania obiektów do wykazu, o którym mowa w
ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ustali, w drodze
rozporządzenia, wykaz obiektów, o których mowa w ust. 1.

Art. 15.
1. Dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony lub nie określony, po

zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w tej instytucji
kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych. Odwołanie następuje w tym samym
trybie.

2. Organizator powołuje i odwołuje dyrektora państwowej instytucji kultury po uzyskaniu
zgody ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
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3. Organizator odwołuje dyrektora samorządowej instytucji kultury, o której mowa w art. 16
ust. 2, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.

4. Organizator przedstawia kandydatowi na stanowisko dyrektora warunki organizacyjno-
finansowe działalności instytucji kultury. Kandydat przedstawia organizatorowi program
działania instytucji kultury.

4a. Organizator może powierzyć zarządzanie instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej.
Powierzenie zarządzania następuje na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury
zawartej między organizatorem a zarządcą na czas oznaczony, nie krótszy niż trzy lata
(kontrakt menedżerski). Jeżeli zarządcą jest osoba prawna, umowa powinna
przewidywać, kto w jej imieniu będzie dokonywał czynności zarządu. Do umów stosuje
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach
państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107,
poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368
i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791, z 1996 r. Nr
90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 43, poz.
272, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 123, poz. 777, z 2000 r. Nr 26, poz.
306 i Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18).

5. Dyrektor instytucji kultury, powołany na czas określony, może być odwołany przed
upływem tego okresu:

1) na własną prośbę,
2) z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków,
3) z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem,
4) w razie odstąpienia od realizacji uzgodnionego z organizatorem programu działania

instytucji kultury,
5) w razie przekazania państwowej instytucji kultury w trybie art. 21a.

6. W przypadku gdy statut instytucji kultury przewiduje stanowisko zastępcy dyrektora lub
stanowiska zastępców dyrektora, określa on również sposób oraz tryb ich powoływania i
odwoływania.]

<Art. 14a.
1. Tworzy się wykaz obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek

samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa,
działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie
mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej.
Do wykazu wpisuje się obiekty stanowiące obiekty budowlane w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w
drodze rozporządzenia, wykaz obiektów, o którym mowa w ust. 1, oraz tryb
zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu, uwzględniając wartości
historyczne lub zabytkowe tych obiektów, a także ich pierwotne przeznaczenie na
cele kulturalne.

Art. 15.
1. Dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, z

zastrzeżeniem ust. 3, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w
tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze
względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Odwołanie dyrektora
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następuje w tym samym trybie. Zasięganie opinii związków zawodowych oraz
stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia
kandydata na dyrektora w drodze konkursu, o którym mowa w art. 16.

2. Dyrektora instytucji artystycznej powołuje się na okres od trzech do pięciu sezonów
artystycznych, o których mowa w art. 11a ust. 2. Dyrektora instytucji kultury innej
niż instytucja artystyczna powołuje się na okres od trzech do siedmiu lat.

3. Organizator powołuje i odwołuje dyrektora państwowej instytucji kultury po
uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego. W przypadku powoływania tej samej osoby na stanowisko dyrektora
państwowej instytucji kultury na kolejny okres, organizator zasięga opinii ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

4. Organizator odwołuje dyrektora samorządowej instytucji kultury, o której mowa w
art. 16 ust. 2, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.

5. Organizator przed powołaniem dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie
pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności
instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem
powołania dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko
dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

6. Dyrektor instytucji kultury powołany na czas określony może być odwołany przed
upływem tego okresu:

1) na własną prośbę,
2) z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków,
3) z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem,
4) w przypadku odstąpienia od realizacji umowy, o której mowa w ust. 5,
5) w przypadku przekazania państwowej instytucji kultury w trybie art. 21a ust.

2–6.
7. W sprawach dotyczących powoływania i odwoływania dyrektora instytucji kultury

w zakresie nieuregulowanym w ustawie mają zastosowanie przepisy art. 68–72
Kodeksu pracy.

8. Statut instytucji kultury może przewidywać utworzenie stanowiska zastępcy
dyrektora lub stanowisk zastępców dyrektora. W takim przypadku statut określa
liczbę stanowisk zastępców dyrektora oraz tryb ich powoływania i odwoływania.>

<Art. 15a.
1. Organizator może powierzyć zarządzanie instytucją kultury osobie fizycznej lub

prawnej. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

2. Powierzenie zarządzania następuje na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją
kultury zawartej między organizatorem a zarządcą na czas określony, nie krótszy
niż trzy lata.

3. Umowa o zarządzaniu instytucją kultury określa:
1) warunki wynagradzania zarządcy, uwzględniające zasadę równowagi

świadczeń,
2) sposób podziału zysku,
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3) kryteria oceny pracy zarządcy,
4) tryb przeprowadzania kontroli,
5) kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
6) przesłanki i tryb rozwiązywania umowy przed upływem terminu, na który

została zawarta.
4. W przypadku gdy zarządcą jest osoba prawna, umowa powinna przewidywać, kto

w jej imieniu będzie wykonywał czynności zarządu.>

Art. 16.
1. Kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury można wyłonić w drodze konkursu,

z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W samorządowych instytucjach kultury, których wykaz określi, w drodze rozporządzenia,

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, biorąc pod
uwagę ich znaczenie dla kultury narodowej, wyłonienie kandydata na stanowisko
dyrektora następuje w drodze konkursu, z zastrzeżeniem ust. 3.

[3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić
zgodę na powołanie na stanowisko dyrektora, bez przeprowadzenia konkursu, kandydata
wskazanego przez organizatora.]

<3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może
wyrazić zgodę na powołanie na stanowisko dyrektora, bez przeprowadzania
konkursu, kandydata wskazanego przez organizatora. W przypadku powoływania
tej samej osoby na stanowisko dyrektora na następny okres, organizator zasięga
opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.>

4. W celu przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 2, organizator powołuje
komisję konkursową w składzie:

1) trzech przedstawicieli organizatora,
2) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego,
3) dwóch przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych reprezentatywnych w

rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, działających w tej instytucji kultury,
4) dwóch przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych właściwych ze

względu na zakres działania tej instytucji kultury.
5. Jeżeli w instytucji kultury nie działają zakładowe organizacje związkowe, w miejsce

osób, o których mowa w ust. 4 pkt 3, organizator powołuje do komisji konkursowej
dwóch przedstawicieli załogi tej instytucji.

6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze
rozporządzenia, organizację i tryb przeprowadzania konkursu, sposób powoływania
członków komisji konkursowej oraz zadania tej komisji, uwzględniając w szczególności
procedury zapewniające ocenę kwalifikacji kandydatów.

[Art. 18.
1. Organizator może dokonać połączenia lub podziału instytucji kultury.



- 9 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2. Organizator jest obowiązany na 3 miesiące przed wydaniem aktu o połączeniu lub
podziale instytucji kultury podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i
przyczynach takiej decyzji.]

<Art. 18.
1. Organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury

prowadzących działalność w różnych formach, lub podziału instytucji kultury.
2. W przypadku połączenia instytucji artystycznej z instytucją kultury inną niż

instytucja artystyczna, instytucja kultury powstała w wyniku takiego połączenia ma
status instytucji artystycznej.

3. Organizator jest obowiązany na 3 miesiące przed wydaniem aktu o połączeniu lub
podziale instytucji kultury podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze
i przyczynach takiej decyzji.>

Art. 20.
1. Podział instytucji kultury polega na utworzeniu dwóch lub więcej instytucji kultury w

oparciu o załogę i mienie należące do instytucji kultury ulegającej podziałowi.
[2. Podział instytucji kultury polegać może również na wyłączeniu z instytucji kultury

wyodrębnionej jednostki lub jednostek organizacyjnych w celu włączenia ich do innej
instytucji kultury. Zasady przekazania składników majątkowych ujętych w bilansie
wyłączonych jednostek określa organizator.

3. Akt o podziale instytucji kultury zawiera:
1) nazwę dzielonej instytucji kultury,
2) nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działania instytucji kultury powstałych w wyniku

podziału,
3) określenie jednostek organizacyjnych włączonych do instytucji tworzonych w wyniku

podziału,
4) ustalenie zasad przejęcia zobowiązań i wierzytelności przez instytucje powstające w

wyniku podziału.]
<2. Podział instytucji kultury może również polegać na wyłączeniu z instytucji kultury

wyodrębnionej jednostki lub jednostek organizacyjnych w celu włączenia ich do
innej instytucji kultury lub utworzenia nowej instytucji kultury w oparciu o
pracowników i mienie tej jednostki lub jednostek. Zasady przekazania składników
majątkowych ujętych w bilansie wyłączonych jednostek określa organizator.

3. Akt o podziale instytucji kultury zawiera:
1) nazwę dzielonej instytucji kultury,
2) nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działania instytucji kultury powstałych w

wyniku podziału,
3) określenie jednostek organizacyjnych wyłączonych w celu utworzenia nowej

instytucji kultury lub włączenia do instytucji tworzonych w wyniku podziału,
4) ustalenie zasad przejęcia zobowiązań i wierzytelności przez instytucje

powstające w wyniku podziału.>
4. Przepisy art. 19 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 21.
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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.
2. Organizatorzy, o których mowa w ust. 1, mogą na podstawie umowy zawartej z osobą

fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej
tworzyć instytucje kultury.

[3. W umowach, o których mowa w ust. 1 i 2, strony określają wielkość środków wnoszonych
przez każdą z nich, niezbędnych do prowadzenia działalności przez instytucję kultury.]

<3. W umowach, o których mowa w ust. 1 i 2, 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, strony określają w umowie uprawnienia
podmiotu zawierającego umowę z organizatorem odnośnie do treści statutu, powołania
dyrektora oraz likwidacji instytucji kultury.

Rozdział 2a
[Czas pracy w instytucjach kultury]
<Pracownicy instytucji kultury>

Art. 27.
1. Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz

prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami
efektywności ich wykorzystania.

2. Instytucja kultury może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje
się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

[3. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji,
zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, o której
mowa w art. 28 ust. 3.

4. Plan działalności instytucji kultury zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan
przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych, plan inwestycji, w
tym inwestycji kapitałowych, a w przypadku państwowych instytucji kultury, których
organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, także plan dofinansowań dla podmiotów prowadzących działalność
kulturalną.]

<3. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony
przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
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4. Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).>

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.

[1b. Państwowe instytucje kultury mogą otrzymywać dotacje z budżetów jednostek samorządu
terytorialnego na zadania ważne z punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju w
zakresie rozwoju kultury, w tym dotacje na wydatki inwestycyjne.]

<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 wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze
sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków, oraz wpływy z najmu i
dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób
fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

3. Wysokość rocznej dotacji na działalność instytucji kultury ustala organizator.]
<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:
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.>

[Art. 29.
1. Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który

odpowiada wartości wydzielonego instytucji i nabytego mienia.
2. Fundusz instytucji kultury zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku

instytucji, będących skutkiem:
1) aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów,
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2) nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych,

3) łączenia i podziału instytucji kultury na podstawie bilansów zamknięcia dzielonych
lub łączonych instytucji.

3. Fundusz instytucji kultury zwiększa się o:
1) amortyzację majątku trwałego,
2) dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji,
3) zysk pozostający w dyspozycji instytucji kultury,
4) środki z innych źródeł.

4. Fundusz instytucji kultury zmniejsza się o:
1) straty bilansowe,
2) umorzenie majątku trwałego,
3) finansowanie inwestycji,
4) inne zmniejszenia.

5. Instytucja kultury tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.

6. Instytucja kultury posiadająca środki trwałe służące zakładowej działalności socjalnej
dokonuje odpisów amortyzacyjnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

7. Instytucja kultury może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby
prawne i osoby fizyczne fundusz załogi, z przeznaczeniem na wypłatę nagród
indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają
regulaminy instytucji kultury.]

<Art. 29.
Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który
odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.>

[Art. 31.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, zasady
wynagradzania pracowników instytucji kultury.]

<Art. 31.
1. Wynagrodzenie pracownika instytucji kultury składa się z wynagrodzenia

zasadniczego przewidzianego dla danego stanowiska pracy oraz dodatku za
wieloletnią pracę w instytucjach kultury. Pracownik pełniący funkcje kierownicze
otrzymuje dodatek funkcyjny.

2. Pracownikowi instytucji kultury przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w
instytucjach kultury w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5%
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy
dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę w instytucjach
kultury wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia w
instytucjach kultury i innych instytucjach oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na
podstawie przepisów odrębnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od
którego zależą uprawnienia pracownicze.
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4. Pracownik instytucji kultury może otrzymać dodatek specjalny za wykonywanie
dodatkowych, powierzonych przez pracodawcę zadań, na okres wykonywania tych
zadań albo za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

5. Pracownik instytucji kultury może otrzymywać nagrody za szczególne osiągnięcia w
pracy.>

<Art. 31a.
1. Pracownik instytucji artystycznej może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie,

w szczególności za udział w określonej roli w przedstawieniu lub koncercie, za
reżyserię, scenografię, choreografię lub kierownictwo muzyczne przedstawienia.

2. Pracownik instytucji artystycznej używający w pracy, za zgodą pracodawcy,
własnego instrumentu, akcesoriów do instrumentu, ubioru scenicznego, rekwizytu
lub narzędzi otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za ich używanie.

3. Do pracowników zatrudnionych na stanowisku dyrektora lub zastępcy dyrektora
instytucji artystycznej, wykonujących zadania określone w ust. 1 nie stosuje się
przepisów art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.).

Art. 31b.
1. Za wieloletnią pracę artystyczną pracownik artystyczny otrzymuje nagrodę

jubileuszową w wysokości:
1) w przypadku pracy w balecie:

a) po 10 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego,
b) po 15 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego,
c) po 20 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego,

2) w przypadku pracy w charakterze solisty wokalisty, muzyka grającego na
instrumentach dętych oraz artysty chóru:

a) po 15 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego,
b) po 20 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego,
c) po 25 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego.

2. Za lata pracy powyżej okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. c,
wysokość nagrody jubileuszowej wynosi 300% wynagrodzenia miesięcznego i jest
wypłacana po zakończeniu kolejnych pięcioletnich okresów pracy artystycznej.

3. Za wieloletnią pracę pozostali pracownicy instytucji kultury otrzymują nagrodę
jubileuszową w wysokości:

1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego,
2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego,
3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego,
4) po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego,
5) po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego.

4. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 1–3, wlicza się wszystkie poprzednie
zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie
przepisów odrębnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą
uprawnienia pracownicze.
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5. W przypadku ustania stosunku pracy pracownika instytucji kultury w związku
z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi,
któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy,
licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę jubileuszową wypłaca się w
dniu rozwiązania stosunku pracy.

6. Nagrodę jubileuszową oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
Art. 31c.

1. Pracownikowi instytucji kultury, którego stosunek pracy ustał w związku z
przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje
jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż
15 lat,

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony co
najmniej 15 lat,

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony co
najmniej 20 lat.

2. Do okresu pracy, o którym mowa w ust. 1, wlicza się wszystkie poprzednie
zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą
uprawnienia pracownicze.

3. Odprawę, o której mowa w ust. 1, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop
wypoczynkowy.

Art. 31d.
1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze
rozporządzenia:

1) wykaz stanowisk pracy w instytucjach artystycznych i pozostałych instytucjach
kultury,

2) warunki i sposób wynagradzania pracowników, w tym minimalne
wynagrodzenie zasadnicze na poszczególnych stanowiskach pracy,

3) warunki przyznawania i wypłacania dodatku specjalnego,
4) warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę,
5) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania,
6) warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy pieniężnej przysługującej

w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy
oraz jej wypłacania

 – mając na uwadze charakter pracy wykonywanej przez pracowników
artystycznych i pozostałych pracowników instytucji kultury oraz potrzebę
efektywności wykonywanych zadań.

2. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z
pracą dla pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury, ustalone w
przepisach wydanych na podstawie ust. 1, obowiązują do czasu objęcia ich układem
zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania.>
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[Art. 32.
1. Instytucje kultury, a zwłaszcza muzea, jednostki organizacyjne mające na celu opiekę nad

zabytkami, ośrodki badań i dokumentacji, biura wystaw artystycznych, galerie i centra
sztuki, Filmoteka Narodowa, biblioteki, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, ogniska
artystyczne, domy pracy twórczej - prowadzą, w szczególności, działalność w zakresie
upowszechniania kultury.

2. Do podstawowych zadań instytucji wymienionych w ust. 1 należy w szczególności:
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2) sprawowanie opieki nad zabytkami,
3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz

zainteresowania wiedzą i sztuką,
4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i

artystycznego,
5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań

kulturalnych.
2a. Instytucje kultury, których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego, mogą

prowadzić ponadto działalność instruktażowo-metodyczną dla pracowników instytucji
kultury, w zakresie zadań, o których mowa w ust. 2.

3. Instytucje kultury, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymywać środki od osób fizycznych i
prawnych oraz z innych źródeł, a także dotacje z budżetu przeznaczone na pokrycie
kosztów działalności.

4. (skreślony).
5. (skreślony).]

[Art. 39.
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności kulturalnej prowadzonej przez ministrów

właściwych do spraw obrony narodowej, do spraw wewnętrznych i do spraw
sprawiedliwości.

2. Ministrowie, o których mowa w ust. 1, w drodze rozporządzenia, mogą rozciągnąć
przepisy ustawy w całości lub w części na działalność kulturalną prowadzoną przez
podległe im lub nadzorowane przez nich jednostki organizacyjne.]

<Art. 39.
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności kulturalnej prowadzonej przez

Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do
spraw wewnętrznych.

2. Ministrowie, o których mowa w ust. 1, w drodze rozporządzenia, mogą rozciągnąć
stosowanie przepisów ustawy w całości lub części na działalność kulturalną
prowadzoną przez podległe im lub nadzorowane przez nich jednostki organizacyjne,
biorąc pod uwagę zakres działalności kulturalnej prowadzonej przez te jednostki.>
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USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. O RZEMIOŚLE (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z

2003 r. Nr 137, poz. 1304 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33)

Art. 3.
1. Dowodami kwalifikacji zawodowych rzemieślnika są:

1) dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej lub ponadgimnazjalnej szkoły o profilu
technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie
wykonywanego rzemiosła,

2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła,
3) świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie

odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła,
4) zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w

zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła.
2. Rzemieślnik obowiązany jest wykazać się innymi dowodami kwalifikacji zawodowych

niż określone w ust. 1, jeżeli z przepisów odrębnych ustaw wynika obowiązek posiadania
takich kwalifikacji.

3. Dyplomy mistrza i świadectwa czeladnicze mogą być wydawane przez izby rzemieślnicze
osobom, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb
rzemieślniczych.

3a. Podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi
rzemiosła stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone przez Związek
Rzemiosła Polskiego, z zastrzeżeniem ust. 3b.

3b. Podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi
rzemiosła, ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowią
standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe, określone w odrębnych przepisach.

3c. Nadzór nad działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych sprawuje
Związek Rzemiosła Polskiego przez:

1) przeprowadzanie, zgodnie z planem nadzoru, co najmniej raz w roku kontroli
działalności komisji egzaminacyjnych,

2) rozpatrywanie nieuwzględnionych przez izbę rzemieślniczą skarg kandydatów
dotyczących prawidłowości przeprowadzenia egzaminu,

3) analizowanie wyników egzaminów oraz formułowanie wniosków.
3d. Osoby wykonujące czynności z zakresu nadzoru mają prawo wstępu w charakterze

obserwatora na egzamin, po uprzednim powiadomieniu właściwej izby rzemieślniczej,
oraz wglądu do prowadzonej przez komisję egzaminacyjną dokumentacji komisji.

3e. Osoby, o których mowa w ust. 3d, mogą wydawać komisjom egzaminacyjnym zalecenia
wynikające z przeprowadzonych czynności nadzoru. Komisja egzaminacyjna w ciągu 7
dni od otrzymania zaleceń może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do Związku Rzemiosła
Polskiego. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Związek Rzemiosła
Polskiego komisja egzaminacyjna jest obowiązana powiadomić Związek Rzemiosła
Polskiego o realizacji zaleceń w terminie 30 dni.

3f. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności komisji egzaminacyjnych
Związek Rzemiosła Polskiego może wezwać komisję do usunięcia uchybień w
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wyznaczonym terminie, a w przypadku nieusunięcia uchybień - odwołać osoby
wchodzące w skład komisji lub cały skład komisji albo unieważnić egzamin w całości lub
w części.

3g. Izba rzemieślnicza:
1) zatwierdza zadania i pytania egzaminacyjne, opracowane na podstawie standardów

wymagań, o których mowa w ust. 3a i 3b,
2) zatwierdza szczegółowe kryteria oceniania,
3) dopuszcza kandydatów do egzaminów,
4) ustala wysokość opłat za egzaminy, uwzględniając jako podstawę kwotę

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat
nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, z tym że wysokość opłaty nie może przekroczyć:

a) za egzamin mistrzowski - 40% podstawy,
b) za egzamin czeladniczy - 20% podstawy,
c) za egzamin sprawdzający - 15 % podstawy,

5) prowadzi dokumentację komisji egzaminacyjnej, w tym ewidencję egzaminów,
6) rozpatruje skargi kandydatów dotyczące prawidłowości przeprowadzenia egzaminu,
7) organizuje szkolenia dla osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych

według programu ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego.
3h. Izba rzemieślnicza może zwolnić w całości lub w części osobę przystępującą do

egzaminu z opłaty, o której mowa w ust. 3g pkt 4.
3i. Osoby dorosłe uzyskujące i uzupełniające wiedzę i umiejętności zawodowe w formach

pozaszkolnych, określonych w odrębnych przepisach, mogą przystąpić do egzaminu
sprawdzającego wybrane kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu odpowiadającego
danemu rodzajowi rzemiosła.

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii Związku
Rzemiosła Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, warunki powoływania komisji
egzaminacyjnych izb rzemieślniczych, warunki dopuszczania do egzaminu i sposób jego
przeprowadzania, wysokość wynagradzania członków komisji, warunki wydawania oraz
wzory świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich, zaświadczeń o zdaniu
egzaminu sprawdzającego, w tym wydawania duplikatów, a także sposób dokonywania
legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu z zagranicą oraz wysokość
odpłatności za wykonywanie tych czynności.

4a. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, powinno uwzględniać w szczególności
wymagania, jakim powinny odpowiadać osoby wchodzące w skład komisji
egzaminacyjnych, zakres obowiązujących tematów egzaminacyjnych oraz możliwość
zwolnienia z części egzaminu osoby przystępującej do egzaminu.

5. Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w
rzemiośle obowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami oraz być
członkami jednej z organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3.

6. Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników
młodocianych sprawuje izba rzemieślnicza lub z jej upoważnienia cech, właściwe ze
względu na siedzibę rzemieślnika.
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<Art. 3a.
1. Rzemieślnikowi posiadającemu znaczący i uznany dorobek zawodowy w zakresie

wytwarzania lub odtwarzania przedmiotów o charakterze artystycznym lub
zabytkowym, naprawy i konserwacji takich przedmiotów, naprawy i konserwacji
zabytkowych obiektów budowlanych oraz świadczenia usług związanych z
artystycznym zdobieniem obiektów budowlanych może zostać nadany tytuł
honorowy „Mistrza Rzemiosł Artystycznych”.

2. Tytuł honorowy „Mistrza Rzemiosł Artystycznych” nadaje minister właściwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w
drodze rozporządzenia:

1) tryb nadawania tytułu honorowego „Mistrza Rzemiosł Artystycznych”,
2) podmioty uprawnione do występowania z wnioskiem o nadanie tytułu,
3) warunki, jakie musi spełniać wniosek o nadanie tytułu,
4) wzór dyplomu potwierdzającego nadanie tytułu

– mając na względzie wspieranie zanikających zawodów oraz promocję umiejętności
istotnych dla funkcjonowania wielu dziedzin kultury i sztuki jak również ochrony
dziedzictwa narodowego.>

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (Dz. U. z

2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.)

Art. 18.
1. Organizację i zakres działania jednostki badawczo-rozwojowej Państwowej Straży

Pożarnej oraz tryb powoływania i odwoływania dyrektora i jego zastępców reguluje
ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 159, poz. 993).

[2. Organizację i zakres działania oraz tryb powoływania i odwoływania dyrektora
Centralnego Muzeum Pożarnictwa regulują ustawa z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z
późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz.
24, z późn. zm.).]

<2. Organizację i zakres działania oraz tryb powoływania i odwoływania dyrektora
Centralnego Muzeum Pożarnictwa regulują: ustawa z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z
1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), z tym że dyrektora powołuje się na czas
nieokreślony.>
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USTAWA z dnia 21 listopada 1996 r. O MUZEACH (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn.

zm.)

[Art. 5a.
Muzea będące instytucjami kultury mogą być łączone tylko z muzeami.]

<Art. 5a.
1. Muzeum może być łączone z innymi instytucjami kultury działającymi na podstawie

przepisów o organizowaniu działalności kulturalnej, jeżeli połączenie nie spowoduje
uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić po zaopiniowaniu przez Radę do
Spraw Muzeów.>

<Art. 5b.
1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi w

Biuletynie Informacji Publicznej wykaz muzeów.
2. Wykaz muzeów zawiera następujące informacje:

1) nazwę muzeum,
2) adres siedziby muzeum,
3) nazwę podmiotu, który utworzył muzeum, a w przypadku osoby fizycznej – jej

imię i nazwisko,
4) w przypadku muzeum rejestrowanego – datę wpisu do Państwowego Rejestru

Muzeów.
3. Podmiot, który utworzył muzeum, jest obowiązany przekazać informacje, o których

mowa w ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia utworzenia muzeum,
a w przypadku ich zmiany  – w terminie nie dłuższym niż miesiąc od zmiany.>

Art. 6.
1. Muzeum działa na podstawie statutu nadanego przez podmiot, o którym mowa w art. 5

ust. 1, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Statut określa w szczególności:
1) nazwę, teren działania i siedzibę muzeum,
2) zakres działania,
3) rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów,
4) organ zarządzający i nadzorujący oraz organy doradcze i sposób ich powoływania,
[5) sposób uzyskiwania środków finansowych,]
<5) źródła finansowania działalności muzeum,>
6) zasady dokonywania zmian w statucie,
7) zasady prowadzenia działalności, o której mowa w art. 9, jeżeli muzeum zamierza

taką działalność prowadzić.
3. Pierwszy statut nadany muzeum, statut muzeum w organizacji, zawiera postanowienia

regulujące proces organizowania muzeum i obowiązuje do czasu jego zakończenia. Za
dzień zakończenia organizowania muzeum przyjmuje się dzień otwarcia wystawy stałej.
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4. Po dniu zakończenia organizowania muzeum nadaje się muzeum statut zgodnie z
wymogami określonymi w ust. 2.

5. Uzgodnień, o których mowa w ust. 1, dokonuje także, w zakresie swojej właściwości,
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

6. Muzeum nieposiadające osobowości prawnej, w tym muzeum funkcjonujące w ramach
struktury jednostki organizacyjnej, działa na podstawie regulaminu nadanego przez
podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do
regulaminu.

7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi spis
uzgodnionych regulaminów, o których mowa w ust. 6.

[Art. 20.
Muzeum rejestrowanemu przy nabywaniu zabytków przysługuje:

1) prawo pierwszeństwa zakupu od podmiotów prowadzących działalność polegającą
na oferowaniu do sprzedaży zabytków - w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez
muzeum zamiaru zakupu,

2) prawo pierwokupu bezpośrednio na aukcjach, po cenie wylicytowanej.]
<Art. 20.

1. Muzeum rejestrowane ma prawo pierwszeństwa zakupu od podmiotów
prowadzących działalność polegającą na oferowaniu do sprzedaży zabytków,
w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez muzeum zamiaru zakupu. W przypadku
skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycie przez muzeum rejestrowane następuje
po cenie z chwili zgłoszenia zamiaru zakupu.

2. Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego
na aukcji. Oświadczenie w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu powinno być
złożone przez muzeum niezwłocznie po licytacji zabytku, nie później jednak niż do
zakończenia całej aukcji.

3. W przypadku złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu przez
więcej niż jedno muzeum rejestrowane przysługuje ono muzeum, które wcześniej
złożyło takie oświadczenie.

4. Sprzedaż dokonana z naruszeniem prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1,
oraz prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 2, jest nieważna.>

[Art. 23.
1. Muzea państwowe i samorządowe mogą dokonywać zamiany, sprzedaży lub darowizny

muzealiów, po uzyskaniu pozwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego. Pozwolenie na zamianę, sprzedaż lub darowiznę muzealiów
może być udzielone tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. Środki uzyskane
ze sprzedaży muzealiów mogą być przeznaczone wyłącznie na uzupełnienie zbiorów
muzeum.

2. (uchylony).
3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wydać

pozwolenie na zamianę, sprzedaż lub darowiznę muzealiów na wniosek dyrektora
muzeum zaopiniowany przez radę muzeum i złożony za pośrednictwem właściwego
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podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3 - po zasięgnięciu opinii Rady do Spraw
Muzeów.

4. W sprawach z zakresu działania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa czynności, o
których mowa w ust. 1-3, wymagają zasięgnięcia jej opinii.]

<Art. 23.
1. Muzea państwowe i samorządowe mogą dokonywać zamiany, sprzedaży lub

darowizny muzealiów, po uzyskaniu pozwolenia ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Pozwolenie na zamianę, sprzedaż lub
darowiznę muzealiów może być udzielone tylko w uzasadnionych przypadkach.
Środki uzyskane ze sprzedaży muzealiów mogą być przeznaczone wyłącznie na
uzupełnienie zbiorów muzeum.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po
zasięgnięciu opinii Rady do Spraw Muzeów, może wydać pozwolenie na zamianę,
sprzedaż lub darowiznę muzealiów, na wniosek dyrektora muzeum zaopiniowany
przez radę muzeum.

3. W sprawach z zakresu działania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wymagają zasięgnięcia jej opinii.>

Art. 29.
[1. Muzealia mogą być przenoszone, za zgodą dyrektora muzeum, poza teren muzeum, w

którym są wpisane do inwentarza:
1) w przypadku wypożyczenia innym muzeom,
2) w przypadku potrzeby konserwacji, badań lub zapewnienia bezpieczeństwa,
3) w przypadku ekspozycji na wystawach,
4) w innych uzasadnionych przypadkach

- za zgodą podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.]
<1. Muzealia mogą być przenoszone poza teren muzeum, w którym są wpisane do

inwentarza:
1) za zgodą dyrektora muzeum, w przypadku:

a) wypożyczenia innym muzeom,
b) potrzeby konserwacji, badań lub zapewnienia bezpieczeństwa,
c) ekspozycji na wystawach,

2) za zgodą podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1, oraz dyrektora, w
przypadkach niewymienionych w pkt 1, jeżeli przeniesienie nie wpłynie ujemnie
na działalność statutową muzeum.>

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze
rozporządzenia, warunki, sposób i tryb przenoszenia muzealiów, z uwzględnieniem w
szczególności warunków i sposobu przenoszenia, przechowywania ich w nowym miejscu
oraz opracowywania dla nich dokumentacji naukowo-konserwatorskiej.

Art. 32.
1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z działalnością podstawową

muzeów tworzą zawodową grupę muzealników, do której wchodzą asystenci, adiunkci,
kustosze i kustosze dyplomowani.
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2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, powinni posiadać kwalifikacje muzealnicze.
3. W muzeach mogą być zatrudnieni specjaliści w innych zawodach związanych z

działalnością muzealną.
[4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze

rozporządzenia, wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania w muzeach
stanowisk, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich stwierdzania, mając na celu
zapewnienie profesjonalnego wykonywania zadań.]

<4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w
drodze rozporządzenia, wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania w
muzeach stanowisk, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz sposób ich stwierdzania,
mając na celu zapewnienie profesjonalnego wykonywania zadań.>

USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. O BIBLIOTEKACH (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn.

zm.)

Art. 6.
1. Zbiory bibliotek mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego

stanowią, w całości lub części, narodowy zasób biblioteczny.
2. Narodowy zasób biblioteczny podlega szczególnej ochronie.

<2a. Przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
działa Rada do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Do zakresu działania
Rady, jako organu opiniodawczo-doradczego w sprawach narodowego zasobu
bibliotecznego, należy w szczególności:

1) opiniowanie wniosków organizatorów bibliotek o włączenie ich zbiorów do
narodowego zasobu bibliotecznego oraz przedstawianie ministrowi propozycji
dotyczących zatwierdzenia tych wniosków,

2) opiniowanie systemu informacji o narodowym zasobie bibliotecznym,
3) opracowywanie i przyjmowanie planów pracy dotyczących narodowego zasobu

bibliotecznego.
2b. Rada do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego liczy 10 członków. Minister

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje w skład
Rady na okres 4 lat:

1) po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw oświaty, ministra
właściwego do spraw nauki, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich, Polskiej Akademii Nauk i Krajowej Rady Bibliotecznej,

2) dyrektora Biblioteki Narodowej jako przewodniczącego Rady.
2c. Szczegółowy tryb pracy Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego określa

regulamin nadany, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.>
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[3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w porozumieniu
z właściwymi ministrami, ustali, w drodze rozporządzenia, wykaz bibliotek, których
zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określi organizację tego zasobu oraz zasady
i zakres jego szczególnej ochrony.]

<3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w
drodze rozporządzenia, kryteria zaliczania zbiorów do narodowego zasobu
bibliotecznego, a także wykaz bibliotek, które posiadają zbiory zaliczane do
narodowego zasobu bibliotecznego, określi organizację tego zasobu oraz zasady i
zakres jego szczególnej ochrony, uwzględniając charakter historyczny zbiorów i
charakter edukacyjny bibliotek włączonych do wykazu.>

Art. 7.
1. Krajowa Rada Biblioteczna, zwana dalej "Radą", działa przy ministrze właściwym do

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie aktów prawnych dotyczących bibliotek,
2) koordynowanie ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych,
3) stymulowanie rozwoju najważniejszych kierunków polskiego bibliotekarstwa,
4) opiniowanie działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju bibliotek,
5) okresowa ocena działalności bibliotek i skuteczności polityki bibliotecznej[.]<,>
<6) przedstawianie opinii w sprawie połączenia biblioteki z instytucją kultury

niebędącą biblioteką.>
3. W skład Rady powoływani są: dyrektor Biblioteki Narodowej, dyrektor Biblioteki

Jagiellońskiej, czterej przedstawiciele bibliotek publicznych wskazani przez ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, czterej przedstawiciele
bibliotek szkolnych, pedagogicznych i naukowych wskazani przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania, dwaj przedstawiciele środowisk naukowych wskazani
przez ministra właściwego do spraw nauki oraz trzej przedstawiciele środowisk
bibliotekarskich i twórczych.

4. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego na okres pięciu lat.

5. Rada ze swojego grona wybiera przewodniczącego Rady.
6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może odwołać

członka Rady przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 4, jeżeli nie uczestniczy on
w pracach Rady.

[7. Organizację i tryb działania Rady określa regulamin, nadawany przez ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w drodze
rozporządzenia.]

<7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa, w
drodze rozporządzenia, organizację i tryb działania Rady, uwzględniając sposób
powoływania przewodniczącego Rady oraz jej sprawną obsługę administracyjną.>
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Art. 11.
1. Biblioteka stanowiąca samodzielną jednostkę organizacyjną działa na podstawie aktu o

utworzeniu biblioteki oraz statutu nadanego przez organizatora.
2. Akt o utworzeniu biblioteki określa:

1) nazwę, siedzibę, teren i zakres działania biblioteki,
2) źródła finansowania.

3. Statut określa w szczególności:
1) cele i zadania biblioteki,
2) organy biblioteki i jej organizację, w tym zakres działania i lokalizację filii oraz

oddziałów,
3) nazwę jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki - w

odniesieniu do biblioteki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,
[4) sposób gospodarowania środkami finansowymi biblioteki.]
<4) źródła finansowania działalności biblioteki.>

[4. Właściwi ministrowie mogą ustalić, w drodze rozporządzenia, ramowe statuty dla
bibliotek, których organizatorem jest jednostka organizacyjna nadzorowana przez tych
ministrów.]

Art. 13.
1. Organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki.
2. [Organizator obowiązany jest na 3 miesiące przed dniem wydania aktu o połączeniu lub

podziale biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z
uzasadnieniem.] <Organizator jest obowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania
aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej
wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem.> Obowiązek ten
dotyczy również zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i
lokalizacji filii oraz oddziałów.

[3. Organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o likwidacji
biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z
uzasadnieniem.]

4. Połączenie, podział lub likwidacja biblioteki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci
bibliotecznej następuje po zasięgnięciu przez organizatora opinii jednostki sprawującej
nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki. Przepis ten stosuje się odpowiednio do
filii bibliotecznych.

5. Przepisów ust. 2-4 nie stosuje się do bibliotek wchodzących w skład innej jednostki
organizacyjnej.

6. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
[7. Biblioteki publiczne nie mogą być łączone z innymi instytucjami oraz z bibliotekami

szkolnymi i pedagogicznymi.]
<7. Biblioteki publiczne mogą być, z zastrzeżeniem art. 19, łączone z innymi

instytucjami kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu
dotychczasowych zadań.>
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<8. Połączenie, o którym mowa w ust. 7, wymaga zasięgnięcia opinii Rady i właściwej
wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez ministra właściwego
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.>

Art. 18.
1. Biblioteki publiczne służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i

informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i
kultury.

[2. Bibliotekami publicznymi są, zorganizowane w formie instytucji kultury, Biblioteka
Narodowa oraz biblioteki jednostek samorządu terytorialnego.]

<2. Bibliotekami publicznymi są Biblioteka Narodowa oraz biblioteki jednostek
samorządu terytorialnego.>

<3. Biblioteka publiczna może stanowić samodzielną instytucję kultury albo wchodzić
w skład innej instytucji kultury, w tym powstałej w wyniku połączenia, o którym
mowa w art. 13 ust. 7.

4. Organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki publicznej wchodzącej w
skład innej instytucji kultury określa organizator w statucie tej instytucji kultury.>

Art. 21.
1. Biblioteki naukowe:

1) służą potrzebom nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów
bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac
naukowo-badawczych oraz zawierających wyniki badań naukowych,

2) prowadzą działalność naukowo-badawczą w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin
pokrewnych, a także w zakresie obsługiwanych przez nie dziedzin nauki.

2. Do bibliotek naukowych należą:
1) Biblioteka Narodowa,
2) biblioteki, których organizatorami są szkoły wyższe,
3) biblioteki, których organizatorem jest Polska Akademia Nauk,
4) biblioteki, których organizatorami są jednostki badawczo-rozwojowe,
5) inne biblioteki.

3. Wykaz bibliotek naukowych prowadzi Biblioteka Narodowa.
[4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze

rozporządzenia, zasady i tryb zaliczania bibliotek, o których mowa w ust. 2 pkt 5, do
bibliotek naukowych oraz ustali ich wykaz.]

<4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w
drodze rozporządzenia, sposób i tryb zaliczania bibliotek, o których mowa w ust. 2
pkt 5, do bibliotek naukowych oraz ustali ich wykaz, uwzględniając specyfikę
zakresu ich działalności oraz potrzebę zapewnienia profesjonalnego wykonywania
przez nie zadań.>
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Art. 26.
1. W celu zapewnienia obsługi bibliotecznej specjalnych grup użytkowników prowadzone są

biblioteki w podmiotach leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
w domach pomocy społecznej, w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla
nieletnich, a także w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony
Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

[2. Właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego, określą, w drodze rozporządzenia, zasady organizacji
obsługi bibliotecznej, o której mowa w ust. 1, oraz zasady współdziałania bibliotek
publicznych w wykonywaniu tej obsługi.]

<2. Ministrowie właściwi w sprawach, o których mowa w ust. 1, w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określą,
w drodze rozporządzenia, sposób organizacji obsługi bibliotecznej, o której mowa w
ust. 1, oraz sposób współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi,
uwzględniając specyfikę ich działalności.>

Art. 29.
1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich powinni posiadać kwalifikacje

bibliotekarskie. Tworzą oni grupę zawodową bibliotekarzy.
2. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, należą:

1) pracownicy służby bibliotecznej: młodszy bibliotekarz, bibliotekarz, starszy
bibliotekarz, kustosz i starszy kustosz,

2) bibliotekarze dyplomowani: asystent, adiunkt, kustosz dyplomowany, starszy kustosz
dyplomowany.

3. W bibliotekach mogą być zatrudnieni, w razie potrzeby, specjaliści innych zawodów
związanych z działalnością biblioteczną.

[4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu
z właściwymi ministrami określi, w drodze rozporządzenia, wymagania kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz tryb
stwierdzania tych kwalifikacji.]

<4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w
drodze rozporządzenia, wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania
określonych stanowisk w bibliotekach oraz tryb stwierdzania tych kwalifikacji,
uwzględniając potrzebę profesjonalnego wykonywania zadań.>

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857)

[Art. 43.
1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na zadania objęte

mecenatem państwa w dziedzinie kultury, w szczególności na dofinansowanie programów
realizowanych przez instytucje filmowe i instytucje kultury, przejęte przez jednostki
samorządu terytorialnego w dniu 1 stycznia 1999 r.
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2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres zadań objętych mecenatem
państwa w dziedzinie kultury, wykonywanych przez instytucje filmowe i instytucje kultury,
których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, w tym zadań objętych
programami realizowanymi przez instytucje filmowe i instytucje kultury, które zostały
przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego w dniu 1 stycznia 1999 r., a także
sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania.

3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, Rada Ministrów uwzględnia w
szczególności znaczenie zadań lub programów dla realizowanej polityki kulturalnej
państwa, charakter zadań objętych mecenatem państwa i zadań realizowanych w ramach
programów oraz sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego i instytucji
kultury oraz instytucji filmowej.]

<Art. 43.
1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na zadania objęte

mecenatem państwa w dziedzinie kultury.
2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w

drodze rozporządzenia:
1) zakres zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które

jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje;
2) sposób i tryb przyznawania dotacji, o których mowa w pkt 1, w tym tryb i

terminy składania oraz kryteria oceny wniosków o ich przyznanie.
3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uwzględnia w szczególności znaczenie
zadań dla realizowanej polityki kulturalnej państwa, charakter zadań objętych
mecenatem państwa oraz sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego.>

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. Nr 225, poz.

1635, z późn. zm.)

ZAŁĄCZNIK
WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ

ZWOLNIENIA

Część  Przedmiot opłaty skarbowej  Stawka  Zwolnienia
1  2  3  4

Części I i II pominięte
III.  Wydanie zezwolenia

(pozwolenia, koncesji)
ust. 1-29 pominięte
[30. Pozwolenie na wywóz za
granicę zabytku:
 1) na wywóz czasowy  44 zł
 2) na wywóz stały  25 % wartości

zabytku ustalonej
przez biegłych]
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

<30. Pozwolenie na wywóz
za granicę zabytku:
1) na wywóz czasowy
2) na wywóz stały

44 zł
100 zł

pozwolenie na wywóz stały
zabytku za granicę w przypadku:
1) zamiany lub darowizny

muzealiów oraz innych
zabytków znajdujących się
w posiadaniu muzeów
państwowych
i samorządowych oraz innych
instytucji kultury, a także
muzeów prowadzonych przez
instytuty badawcze, instytuty
naukowe Polskiej Akademii
Nauk i publiczne szkoły
wyższe,

2) zwrotu zabytków utraconych
w wyniku przestępstwa lub
wywiezionych niezgodnie z
prawem z terytorium państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz państw
członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym,

3) zwrotu zabytków utraconych w
wyniku przestępstwa lub
wywiezionych niezgodnie z
prawem z terytorium państwa
niebędącego członkiem Unii
Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz państw
członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym,
jeżeli zwrot tych zabytków
wynika z umów
międzynarodowych
ratyfikowanych przez
Rzeczpospolitą Polską.>

ust. 31-46 pominięte

Część IV pominięta


