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

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania
komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej.
Przypomnę, że ustawa z dnia 25 października 1991 r. jest podstawowym aktem
regulującym obecnie obszar działalności kulturalnej, w szczególności sposób jej
finansowania. Nowelizacja ustawy wynika z braku upoważnienia ustawowego dla ministra
kultury i dziedzictwa narodowego do wydawania rozporządzeń w sprawach pomocy
publicznej udzielanej na projekty z sektora kultury realizowane na podstawie umowy między
Unią Europejską a państwami członkowskimi lub państwami członkowskimi Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu.
W obecnym stanie prawnym w odniesieniu do dotacji bezzwrotnej z zagranicy
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego może jedynie wydawać rozporządzenia
regulujące zasady udzielania pomocy publicznej w projektach współfinansowanych ze
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rozdysponowywania innych środków finansowych, m.in. pomocy udzielanej przez państwo
członkowskie lub państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu na
podstawie umowy z Unią Europejską.
Minister kultury i dziedzictwa narodowego obowiązany jest do zapewniania zgodności
przyznawanego przez siebie wsparcia finansowego z przepisami prawa Unii Europejskiej
dotyczącego udzielania pomocy publicznej. W związku z powyższym niezbędne jest
upoważnienie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do
wydawania aktów wykonawczych regulujących zasady udzielania pomocy publicznej. Dlatego
projektodawcy proponują dodanie art. 28a, na podstawie którego minister będzie
upoważniony do wydania rozporządzeń będących programami pomocowymi podlegającymi
zgłoszeniu do Komisji Europejskiej bez konieczności notyfikacji.

Wprowadzana zmiana ma zastosowanie do każdego programu realizowanego na
podstawie umowy między Unią Europejską a państwami członkowskimi lub państwami
członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Wprowadzane tą ustawą
rozporządzenie ma charakter fakultatywny, a jego zastosowanie będzie zależne od
dostępności bezzwrotnych środków przekazywanych Polsce na podstawie umów.
Co ważne, rozporządzenie będzie uwzględniało wszystkie źródła, z jakich udzielane jest
wsparcie publiczne. Należy podkreślić, że pomoc będzie przekazywana zarówno na projekty
inwestycyjne, jak i na projekty obejmujące wydarzenia kulturalne i artystyczne.
Środki przekazywane na ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój infrastruktury oraz
związany z nimi wzrost ilości organizowanych imprez w mojej ocenie przyczyni się do
zwiększenia dostępu obywateli do szeroko rozumianej kultury, co w konsekwencji przełoży
się na ogólne podnoszenie poziomu życia i integrację społeczną. Nie bez znaczenia jest
również, że w związku z realizacją nowych projektów będą także powstawały miejsca pracy.
Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za dalszym procedowaniem nad projektem ustawy.

