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4. Łączna wartość ulg, o której mowa wart. 24 ustawy określonej w ust. 2, przypadających pracownikom
banków należących do grupy bankowej, zatrudnionym
wtych bankach w dniu ich przekształcenia z banku pań
stwowego w spółkę akcyjną, nie może przekroczyć iloczynu średniej wartości wynagrodzeń wypłaconych
w gospodarce państwowej na jednego zatrudnionego
w okresie 12 miesięcy poprzedzających wpisanie spół
ki do rejestru handlowego oraz liczby pracowników nabywających akcje.

Poz. 406 i 407

Art. 21. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359, z 1993 r.
Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r.
Nr 80, poz. 369 i Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 4, poz . 18
i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 10, poz. 61 i Nr 75
poz. 357) wart. 97' ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Bank nie

udostępnianiu osobom trzecim akcji banku
stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału
3 ustawy, o której mowa wart. 19 ust. 2, z wyłączeniem
art. 24 tej ustawy.

2. Przy

z akcjonariuszami,
organów i pracowni-

kami banku:
1) umów rachunku bankowego, pożyczki, kredytowych, gwarancji i poręczenia - na warunkach korzystniejszych od ogólnie stosowanych przez ten bank dla tych rodzajów
umów,

5. W przypadku zbiegu uprawnień do nabycia akcji
na zasadach preferencyjnych z tytułów, o których mowa w ust. 3 i 4, uprawniony pracownik ma prawo wyboru sposobu naliczania ulgi .
Art. 20. 1. Przy udostępnianiu osobom trzecim akcji banku dominującego przepisy rozdziału 3 i art. 44
ustawy, o której mowa wart. 19 ust. 2, stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że uprawnienia Ministra
Przekształceń Własnościowych w tym zakresie wykonuje Minister Finansów.

może zawierać

udziałowcami, członkami

2) jakichkolwiek innych umów - na warunkach
korzystniejszych od ogólnie stosowanych
przez ten bank dla danego rodzaju umów."
Art. 22. Rada Ministrów składa Sejmowi coroczne
sprawozdanie z wykonania ustawy, z tym że pierwsze
sprawozdanie złożone zostanie do dnia 30 listopada
1996 r.

zależnego

Art. 23. Ustawa wchodzi w
od dnia ogłoszenia.

życie

po

upływie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : A.

14 dni

Kwaśniewski
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USTAWA
z dnia 27 czerwca 1996 r.
o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
Art. 1. W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. Nr 114, poz. 493 i z 1994 r. Nr 121, poz. 591)
wprowadza się następujące zmiany:
1) wart. 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1
i dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu:
,,2. Państwo sprawuje mecenat nad działalnością
kulturalną, polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej,
działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury.
3. Minister Kultury i Sztuki oraz inne organy administracji państwowej, w ramach mecenatu pań 
stwowego, mogą wspierać finansowo działal 
ność kulturalną o szczególnym znaczeniu, prowadzoną w kraju i za granicą, zgodnie z przepisami prawa budżetowego.
4. Mecenat, o którym mowa w ust. 2, sprawują
także organy samorządu terytorialnego w za kresie ich właściwości .";

działalności

kulturalnej.

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:
"Art. 3. 1. Działalność kulturalną mogą prowadzić
osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej.
2.

Działalność

kulturalna instytucji kultury
wart. 1 ust. 1 nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów.
określona

3. Do działalności, o której mowa w ust. 1 i 2,
w zakresie nie uregulowanym przepisami ustawy dotyczącymi organizowania
i prowadzenia działalności kulturalnej,
stosuje się przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej.";
3) po art. 7 dodaje się art. 7a i 7b w brzmieniu:
"Art. 7a. 1. Minister Kultury i Sztuki oraz wojewodowie w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Sztuki mogą ustanawiać i przy-
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znawać doroczne nagrody za osiągnię
cia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultu ry.

2. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także
innym podmiotom na podstawie oceny
całokształtu działalności lub osiągnięć
o istotnym znaczeniu .
3. Minister Kultury i Sztuki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady, tryb i wysokość przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1 i 2.
Art. 7b. 1. Minister Kultury i Sztuki oraz wojewoda
mogą przyznawać stypendia osobom
zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr
kultury.
2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1,
polega na przyznaniu środków finansowych osobom realizującym określone
przedsięwzięcia w zakresie twórczości
artystycznej, ochrony dziedzictwa kultury lub upowszechniania kultury.

Poz. 407
"Art. 15. 1. Dyrektora instytucji kultury powołuje
organizator na czas określony lub nie
określony, po zasięgnięciu opinii wła
ściwych związków zawodowych działa
jących w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.
Odwołanie następuje w tym samym
trybie.
2. Organizator powołuje i odwołuje dyrektora państwowej instytucji kultury po
uzyskaniu zgody Ministra Kultury
i Sztuki .
3. Organizator powołuje i odwołuje dyrektora komunalnej instytucji kultury po
zasięgnięciu opinii Ministra Kultury
i Sztuki. Minister Kultury i Sztuki określi, w drodze zarządzenia, listę komunalnych instytucji kultury, w których powołanie i odwołanie dyrektora wymaga
zasięgnięcia opinii Ministra Kultury
i Sztuki.
4. Organizator przedstawia kandydatowi
na stanowisko dyrektora warunki orga nizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury. Kandydat przedstawia organizatorowi program działania instytucji kultury.

3. Minister Kultury i Sztuki określi,
w drodze rozporządzenia, szczegóło 
we zasady, tryb i wysokość przyzna wania stypendiów, o których mowa
w ust. 1.";

5. Dyrektor instytucji kultury,
na czas określony, może być
przed upływem tego okresu:
1) na własną prośbę,

4) art. 8 otrzymuje brzmienie:

2) z powodu choroby trwale uniemożli
wiającej wykonywanie obowiązków,

"Art. 8. Naczelne i centralne organy administracji
państwowej oraz wojewodowie organizują
działalność kulturalną, tworząc państwowe

3) z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem,

instytucje kultury, dla których prowadzenie
takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.";

4) w razie odstąpienia od realizacji
uzgodnionego z organizatorem programu działania instytucji kultury,
5) w razie przekazania państwowej instytucji kultury w trybie art. 21a lub
21c.

5) wart. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
komunalny organizują dziakomunalne instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.";

,,1. Gmina lub

związek

łalność kulturalną, tworząc

6) wart. 10 dotychczasową treść oznacza
ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
,,2.

się

6. W przypadkach przewidzianych w statucie instytucji kultury organizator może powołać także zastępców dyrektora.
Przepisy dotyczące powoływania i odwoływania dyrektora stosuje się odpowiednio." ;

jako

Ilekroć

w ustawie jest mowa o instytucji kultu bliższego określenia należy przez to
rozumieć zarówno państwową, jak i komunalną
instytucję kultury.";

ry bez

7) art. 12 otrzymuje brzmienie:
"Art. 12. Organizator zapewnia instytucji kultury
środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do
utrzymania obiektu, w którym ta działal
ność jest prowadzona.";
8) art. 15 otrzymuje brzmienie:

powołany
odwołany

9)wart.21:
a) w ust. 1 skreśla

się

b) po ust. 1 dodaje

wyrazy "ust. 2 pkt 2",

się

ust. la w brzmieniu:

"la. Instytucja kultury utworzona na zasadach
określonych w ust. 1 jest wspólną instytucją kultury organizatorów, którzy ją utworzyli, chyba że umowa stanowi inaczej .";
10) po art. 21 dodaje

się

art. 21a-21c w brzmieniu:
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1963 zwolnić

"Art. 21a . 1. Wojewoda mo że powierzyć gminie
prowadzen ie instytucji kultury. Instytucja taka pozostaje w rejestrze wojewody i otrzymuje konieczne do wykonywania zadań środki finansowe .

w

części

gminę

lub w

od tego

obowiązku

całości.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do państwowej instytucji kultury przekazanej gminie przez naczelny lub centralny organ administracji
państwowej na podstawie art. 21a
ust. 2-7.

2. Wojewoda może przekazać gminie, na
jej wniosek, państwową instytucję
kultury w celu wykonywania zadań
własnych gm iny w zakresie działalno 
ści kulturalnej. Przekazanie następuje
w drodze porozumien ia.

Art. 21c.

Państwowa instytucja kultury, dla której
organizatorem jest naczelny lub centralny organ administracji państwowej, może być przekazana wojewodzie w drodze
porozumienia." ;

3. Warunkiem niezbędnym przekazania
jest wykazanie przez gminę, że po siada program dział a nia oraz środki
na prowadzenie instytucji kultury,
którą przejmuje w trybie określonym
w ust. 2.

11) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

4. Porozumienie, o którym mowa w
ust. 2, stanowi podstawę do wykreśle
nia instytu cj i ku ltury z rejestru prowadzonego przez wojewodę i wpisania
do rejestru prowadzonego przez gminę . Pracownicy państwowej instytucji
kultury stają się pracownikami komunalnej instytucji kultury z zachowaniem dot ychczasowych warunków
pracy i pła cy.

12) wart. 26 w ust. 1 wyrazy "wart. 3 ust. 2"
je się wyrazami "wart. 3 ust. 3";

5. Mienie przekazywanej instytucji kul tury nabywa nieodpłatnie właściwa
jednostka organizacyjna samorządu
terytorialnego . Przepisy art. 5 ust. 4,
art. 9-13 oraz art. 18-20 ustawy
z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy
wprowadz a jące ustawę o samorzą
dzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92,
poz . 541 , z 1991 r. Nr 34, poz. 151,
z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40,
poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65,
poz. 285 oraz z 1996 r. Nr 23, poz. 102)
stosuje się odpowiednio .
6. Koszty zwi ąz ane z uregulowaniem
stanu p rawnego m ienia, o którym mowa w ust. 5, obciążają budżet przekazywanej inst ytucji.
7. Przepisy ust. 2- 6 stosuje się odpowiednio do państwowych instytucji
kultury, dla których organizatorem
jest naczelny lub centralny organ administracji państwowej, w zakresie
przekazywan ia tych instytucj i gminie.
Art. 21 b. 1. W przypadku likwidacji komunalnej
instytucji kultury, przekazanej w trybie
art. 21a ust. 2- 6, gmina jest obowią
zana nieodpłatnie zwrócić wojewodzie mienie otrzymane na podstawie
ust. 5 i 6.
2. Na wniosek gminy wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, może

" 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator może zlikwidować instytucję kultury,
po zasięgnięciu opinii sejmiku samorządowego
właściwego ze względu na siedzibę instytucji
kultury.";
zastępu

13) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Przychodami instytucji kultury są wpływy z prowadzonej działalności, w tym z najmu i dzierża
wy składników majątkowych, dotacje z budże
tu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł . ";
.
14) wart. 29 w ust. 5 wyrazy "zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy" zastępuje się wyrazami
"zakładowy fundusz świadczeń socjalnych";
15)

skreśla się

art. 30;

16) wart. 32:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Instytucje kultury, w szczególności: muzea,
jednostki organizacyjne mające na celu
ochronę zabytków, ośrodki badań i dokumentacji, biura wystaw artystycznych, galerie i centra sztuki, Filmoteka Narodowa, biblioteki, domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby, ogniska artystyczne, domy pracy
twórczej - prowadzą gospodarkę finansową
na zasadach określonych dla zakładów bu dżetowych." ,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie :
,,3. Instytucje kultury, o których mowa w ust. 1,
mogą otrzymywać środki od osób fizycznych
i prawnych oraz z innych źródeł, a także dotacje z budżetu przeznaczone na pokrycie
kosztów działalności.";
c) w ust. 4 wyrazy "art. 27-29 oraz art. 30 ust. 2"
zastępuje się wyrazami "art. 27 i 29",
d) dodaje

się

ust. 5 w brzmieniu:

,,5. Do państwowych instytucji kultury działają
cych na zasadach określonych w ust. 1 stosu -
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je się przepisy o kształtowaniu środków na
wynagrodzenia w państwowej sferze budże
towej." ;
17)

skreśla się

art. 33;

18) wart. 44 w ust. 1 wyrazy "ustawy, o której mowa
w art. 3 ust. 2" zastępuje się wyrazami ,,0 działal 
ności gospodarczej" .

Poz. 407 i 408

Art. 2. Minister Kultury i Sztuki ogłosi w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów
ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.
Art. 3. Ustawa wchodzi w
od dnia ogłoszenia.

życie

po

upływie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A.

30 dni

Kwaśniewski
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 lipca 1996 r.
w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie
działania niektórych naczelnych i centralnych organów
administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262,
z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 30, poz. 163, Nr 64,
poz. 387, Nr 73, poz. 433 i 434 oraz z 1990 r. Nr 34,
poz. 198) zarządza się, co następuje:
§ 1. W Ministerstwie Kultury i Sztuki tworzy się sta-

nowisko sekretarza stanu do spraw:
1)

współpracy

Egzemplarze

bieżące

Reklamacje z powodu

z zagranicą i

i z lat

wszelkich

oraz do podejmowania decyzji w sprawach zleconych
przez Ministra Kultury i Sztuki.
§ 2. Sekretarz stanu zastępuje Ministra podczas je-

go

nieobecności.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w
14 dni od dnia ogłoszenia .

życie

upływie

po

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Polonią,

ubiegłych

oraz załączniki można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii
Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69n1, 02-903 Warszawa

niedoręczenia

Urzędu

o

2) prawa autorskiego i praw pokrewnych

zmianach

poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego
Rady Ministrów, ul. Powsińska 69n1, 02-903 Warszawa, do 15 dni po otnymaniu następnego kolejnego numeru
nazwy

prenumeratora

lub adresu prosimy niezwłocznie informować na
Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów

piśm i e
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