Stanowisko koła Wolni i Solidarni do sprawozdania Komisji Kultury i Środków Przekazu
o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst niewygłoszony).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania komisji
o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.
Procedowana nowelizacja projektu ustawy ma na celu rozszerzenie mecenatu państwa
polskiego nad działalnością kulturalną o ochronę dziedzictwa narodowego poza granicami
państwa polskiego. Ochrona dziedzictwa narodowego jest jednym z priorytetowych zadań
państwa. Burzliwa historia naszego kraju przyczyniła się do tego, że znaczna część
dziedzictwa kulturowego powstała lub też znalazła się poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
Instytucje, które sprawują opiekę nad naszą spuścizną kulturową i historyczną, bardzo
często borykają się z trudnościami finansowanymi. Można sądzić, że istnieje duże ryzyko,
że z tego powodu zakończą swoją działalność polegającą na gromadzeniu dziedzictwa
narodowego naszego państwa.
W chwili obecnej instytucje prowadzące działalność na rzecz ochrony dziedzictwa
narodowego zrzeszone w ramach Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich
na Zachodzie mogą otrzymać pomoc finansową na realizację konkretnego programu.
Wsparcie to jest jednak niewystarczające. Dlatego też przedkładany projekt ustawy zakłada
stworzenie takich ram instytucjonalnych, które pozwolą zapewnić stałe finansowanie
instytucjom powstałym na gruncie prawa obcego, a prowadzącym działalność w zakresie
ochrony lub upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego.
Omawiane przepisy nadają ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego upoważnienie do wydania rozporządzenia, w którym określi on m.in. zakres
zadań objętych mecenatem państwa, niezbędne dokumenty do zawarcia i rozliczenia umowy
o udzielenie dotacji oraz dofinansowania, a także określi elementy, jakie powinna zawierać
umowa o udzielenie dotacji oraz dofinansowania. Rozporządzenie to będzie zawierać
priorytetowe cele i zadania, na które przeznaczane są środki finansowe z budżetu państwa.

Powstałe w ten sposób instytucje kultury będą stanowiły jeden z elementów sektora
finansów publicznych, dzięki czemu będą miały zapewnione źródła finansowania z budżetu
państwa.
W procedowanej nowelizacji ustawy zostały dodatkowo doprecyzowane przepisy
dotyczące pracowników instytucji kultury, którzy mogą być zatrudniani na podstawie
przepisów państwa, w którym wykonują swoją pracę.
Wprowadzane przepisy przewidują, że stroną umowy, oprócz podmiotu utworzonego
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lub upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego, będą mogły być osoby fizyczne,
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
To bardzo dobra zmiana, dająca możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez
instytucje, których działalność związana jest z opieką nad zabytkami powstałymi podczas
polskiej emigracji w wiekach XIX i XX oraz z ochroną dziedzictwa narodowego znajdującego
się poza granicami państwa polskiego.
Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za przyjęciem projektu ustawy.

