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  USTAWA  

z dnia  17 czerwca 2005 r. 

 

o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty 

 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalno-
ści kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.1)) wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 

1) w art. 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Działalność kulturalna określona w art. 1 ust. 1 nie stanowi działalności go-
spodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów. 

3. Do działalności, o której mowa w ust. 1 i 2, w zakresie nie uregulowanym 
przepisami ustawy dotyczącymi organizowania i prowadzenia działalności 
kulturalnej oraz przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, stosuje się przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej.”; 

2) w art. 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmie-
niu: 

„2. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną mogą otrzy-
mywać dotacje z budżetu państwa w części, której dysponentem jest mini-
ster właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na za-
dania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje na wydatki inwestycyjne.”; 

3) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. 1. Osobom wyró¿niającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i 
ochronie kultury nadaje się odznakę honorową „Zasłu¿ony dla 
Kultury Polskiej”. 

2. Odznakę honorową „Zasłu¿ony dla Kultury Polskiej” nadaje mi-
nister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego. 

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego określi, w drodze rozporządzenia, tryb oraz zasady 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 

364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i 
Nr 261, poz. 2598. 

 Opracowano na 
podstawie Dz.U. z 
2005 r. Nr 131, poz. 
1091. 
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nadawania odznaki „Zasłu¿ony dla Kultury Polskiej”, jej wzór i 
sposób noszenia.”; 

4) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. 1. Osobom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, 
działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodo-
wego 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 Ar-
tis”, 

3) III stopień - Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Ar-
tis”.  

3. Medal nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa 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 kultu-
ralną, 

6) kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Medal stopnia wyższego można otrzymać po upływie 5 lat od na-
dania Medalu stopnia bezpośrednio niższego. W przypadkach 
uzasadnionych wybitnymi osiągnięciami kandydata można odstą-
pić od powyższego wymogu. 

5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór odznaki Medalu, 

2) wzór wniosku o nadanie Medalu oraz wzór legitymacji po-
twierdzającej nadanie Medalu, 

3) sposób noszenia odznaki Medalu 

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

5) w art. 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu teryto-
rialnego, 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.”; 
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6) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu: 

„Art. 9a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego określi, w drodze rozporządzenia, zakres zadań objętych me-
cenatem państwa, szczegółowy tryb składania wniosków o udzie-
lenie dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 9 ust. 3, oraz ich 
przekazywania i rozliczania, uwzględniając rządowe programy z 
zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz konieczności za-
pewnienia ciągłości realizowanych zadań.”; 

7) w art. 19 uchyla się ust. 1a; 

8) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

9) w art. 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„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 państwo-
wych instytucji kultury, których organizatorem jest minister właściwy do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, także plan dofinansowań 
dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną.”; 

10) w art. 28 po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu: 

„1a. Państwowe instytucje kultury, których organizatorem jest minister właści-
wy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, mogą za jego zgo-
dą udzielać dofinansowania, w tym wydatków inwestycyjnych, podmiotom 
prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego. 

1b. Państwowe instytucje kultury mogą otrzymywać dotacje z budżetów jedno-
stek samorządu terytorialnego na zadania ważne z punktu widzenia regio-
nalnej polityki kulturalnej, w tym dotacje na wydatki inwestycyjne. 

1c. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w porozumieniu z mini-
strem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania 
dotacji, uwzględniając rządowe programy z zakresu kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego oraz konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych 
zadań.”; 

11) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu: 

„Art. 44a. 1. Wierzytelności Skarbu Państwa wobec instytucji kultury z tytułu 
odpłatnego nabycia, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wy-
właszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464, z późn. zm.2)) 

                                                 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1991 r. Nr 83, poz. 373, z 1992 r. Nr 91, 

poz. 455, z 1994 r. Nr 51, poz. 201, Nr 80, poz. 369, Nr 84, poz. 384 i Nr 123, poz. 601, z 1996 r. 
Nr 5, poz. 33 oraz z 1997 r. Nr 106, poz. 675.  
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oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782), 
własności budynków i innych urządzeń oraz lokali, stwierdzone 
decyzjami wydanymi na podstawie tych ustaw, wygasają z dniem 
1 lipca 2005 r. 

2. Wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności Skarbu 
Państwa, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek organi-
zatora i podlega opłacie stałej w kwocie 30 zł.”. 

 

Art. 2. 

 W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572, z późn. zm.3)) w art. 79: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez mi-
nistrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami lub zakładami 
budżetowymi. Zasady gospodarki finansowej tych szkół, przedszkoli i pla-
cówek określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1c.”, 

2) dodaje się ust. 1c w brzmieniu: 

„1c. Jednostki samorządu terytorialnego mogą planować w swoich budżetach 
wydatki, w tym wydatki inwestycyjne, na rzecz szkół i placówek artystycz-
nych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego.”. 

 

Art. 3. 

Zachowują ważność odznaki honorowe „Zasłużony Działacz Kultury” nadane przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 4.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 

2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788 i Nr 122, poz. 1020. 


