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SPRAWOZDANIE KOMISJI
KULTURY  I  ŚRODKÓW  PRZEKAZU

o rządowym projekcie ustawy zmieniającej

ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej oraz ustawę o zmianie niektórych ustaw

związanych z funkcjonowaniem administracji

publicznej (druk nr 1600).
Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu – po

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 20 maja 2003 r. powyższy

projekt ustawy do Komisji Kultury i Środków Przekazu do pierwszego czytania.

Komisja Kultury i Środków Przekazu po przeprowadzeniu pierwszego czytania

oraz po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 28 sierpnia

2003r. i 16 października 2003 r.

wnosi :

W y s o k i  S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 16 października 2003 r.

     Sprawozdawca Z -ca Przewodniczącego Komisji

 /-/ Bogdan Zdrojewski /-/ Jan Byra     
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P r o j e k t

USTAWA

z dnia                2003 r.

o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

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 2002 r. Nr 41, poz. 364 oraz z
2003 r. Nr 96, poz. 874) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„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.”;

2) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. 1. Kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury można wy-
łonić 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 znacze-
nie 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 naro-
dowego może wyrazić zgodę na powołanie na stanowisko dyrek-
tora, bez przeprowadzenia konkursu, kandydata wskazanego
przez organizatora.

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

1) dwóch przedstawicieli organizatora;

2) jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego;

3) jeden przedstawiciel związku zawodowego, do którego nale-
ży największa liczba osób w tej instytucji kultury;
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4) jeden przedstawiciel stowarzyszenia zawodowego lub
twórczego właściwego ze względu na zakres działania tej in-
stytucji kultury.

5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb
przeprowadzania konkursu, sposób powoływania członków komi-
sji konkursowej oraz zadania tej komisji, uwzględniając w szcze-
gólności procedury zapewniające ocenę kwalifikacji kandyda-
tów.”.

Art. 2.

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




