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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. 

 

o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

 

(druk nr 683) 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862)  

 

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 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 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; 
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2)   celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; 

3)   celowej na realizację wskazanych zadań i programów. 

 

<Art. 28a. 

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może udzielać 

pomocy publicznej na działalność kulturalną jako podmiot udzielający pomocy w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948) w związku z 

realizacją umowy zawartej między Unią Europejską a państwem lub państwami 

członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 

2. W przypadku gdy udzielenie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego pomocy publicznej następuje w związku z realizacją umowy 

zawartej między Unią Europejską a państwem lub państwami członkowskimi 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), minister właściwy do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może określić, w drodze 

rozporządzenia: 

1) warunki i tryb udzielania pomocy publicznej, 

2) szczegółowe przeznaczenie pomocy publicznej, jeżeli wynika to z umowy, na 

podstawie której pomoc jest udzielana 

– uwzględniając wszystkie źródła pochodzenia środków niepodlegających zwrotowi 

przekazywanych jako pomoc publiczna w związku z realizacją umowy, 

konieczność zapewnienia przejrzystości udzielania tej pomocy oraz zgodność 

udzielanej pomocy publicznej z warunkami jej dopuszczalności.> 

 

 

 


