Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalnoĞci kulturalnej
Art. 1. W ustawie z dnia 25 paĨdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalnoĞci kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) po art. 28 dodaje siĊ art. 28a w brzmieniu:
„Art. 28a. 1. Minister właĞciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, w przypadku gdy udzielenie przez tego ministra pomocy publicznej
nastĊpuje w związku z realizacją umowy zawartej miĊdzy Unią Europejską a paĔstwem
lub paĔstwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
moĪe okreĞliü, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej,
uwzglĊdniając wszystkie Ĩródła pochodzenia Ğrodków niepodlegających zwrotowi
przekazywanych jako pomoc publiczna w związku z realizacją umowy, koniecznoĞü
zapewnienia przejrzystoĞci udzielania tej pomocy oraz zgodnoĞü udzielanej pomocy
publicznej z warunkami jej dopuszczalnoĞci.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właĞciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego moĪe okreĞliü szczegółowe przeznaczenie pomocy
publicznej, o ile wynika to z umowy, na podstawie której pomoc jest udzielana.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w Īycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 25 paĨdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnoĞci
kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), zwana dalej „ustawą”, jest podstawowym aktem
regulującym działalnoĞü kulturalną. Jednym z jej najwaĪniejszych celów jest okreĞlenie
sposobu finansowania podmiotów prowadzących działalnoĞü kulturalną. W tym
aspekcie, ze wzglĊdu na ograniczone moĪliwoĞci samofinansowania kultury, szczególne
znaczenie mają mechanizmy finansowe zapewniające bezzwrotne Ğrodki finansowe
przekazywane w postaci dotacji i innych

form pomocy.

ħródła Ğrodków

przekazywanych w ramach tej pomocy są róĪne. W kaĪdym jednak przypadku muszą
byü zgodne z przepisami prawa Unii Europejskiej dotyczącymi udzielania pomocy
publicznej, które przewidują róĪne procedury uznawania jej za dopuszczalną.
DopuszczalnoĞü pomocy publicznej w kulturze reguluje art. 107 ust. 3 lit. d Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Do 2014 r. na podstawie TFUE, po
spełnieniu przesłanek, okreĞlonych w art. 107 ust. 1 TFUE, pomoc na kulturĊ mogła byü
udzielana po uprzedniej notyfikacji i uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej zgodnie
z art. 108 ust. 3 TFUE. W 2014 r. Komisja Europejska uproĞciła procedury
przyznawania pomocy publicznej w kulturze przez włączenie tego sektora do
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnĊtrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z póĨn. zm.). Oznacza to, Īe po
spełnieniu

warunków

okreĞlonych

w

wyĪej

wymienionym

rozporządzeniu,

a w szczególnoĞci w art. 53, pomoc na kulturĊ jest zwolniona z obowiązku notyfikacji.
Z punktu widzenia podmiotów udzielających pomocy publicznej w ramach programów
pomocowych i instrumentów finansowych waĪnym aspektem ich realizacji jest
moĪliwoĞü udzielania pomocy publicznej w ramach programów pomocowych
w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postĊpowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948).
Oznacza to, Īe pomoc publiczna udzielana na podstawie programów pomocowych nie
wymaga Īadnej dodatkowej procedury. Rozwiązanie to jest wiĊc optymalne dla
sprawnoĞci realizacji programów, w ramach których są rozdzielane znaczne Ğrodki na
pomoc wielu podmiotom, zwłaszcza w formie konkursów.

W dotychczasowym stanie prawnym powyĪszy mechanizm był wykorzystywany
jedynie w odniesieniu do pomocy na kulturĊ i ochronĊ dziedzictwa kulturowego
w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i ĝrodowisko na lata 2014–2020”.
Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójnoĞci finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475) Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wydał, stanowiące program pomocowy, rozporządzenie z dnia 28 marca
2017 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturĊ i ochronĊ dziedzictwa kulturowego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ĝrodowisko 2014–2020 (Dz. U.
poz. 710 i 1800). Na podstawie ww. rozporządzenia Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego moĪe udzielaü pomocy publicznej bez koniecznoĞci indywidualnego
zgłoszenia Komisji Europejskiej kaĪdego przypadku udzielanej pomocy.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego moĪe byü podmiotem udzielającym
pomocy publicznej nie tylko w ramach polityki spójnoĞci. W praktyce pomoc na
działalnoĞü kulturalną jest udzielana takĪe w ramach innych duĪych programów
niebĊdących programami wsparcia unijnego. Dotyczy to w szczególnoĞci Norweskiego
Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. ĝrodki przekazywane beneficjentom w ramach tych mechanizmów
takĪe podlegają regulacjom art. 107 i art. 108 TFUE, dlatego teĪ jest niezbĊdne
wprowadzenie przepisów ułatwiających przeprowadzanie procedur udzielania pomocy
publicznej równieĪ w przypadku tych mechanizmów finansowych. Proponuje siĊ
wprowadzenie do ustawy art. 28a stanowiącego upowaĪnienie do ustanawiania
programów pomocowych, które bĊdą podstawą udzielania pomocy publicznej dla
podmiotów indywidualnych. Zakres ustanawiania takich programów pomocowych
ustalono szeroko, odnosząc go do kaĪdego programu okreĞlonego na podstawie umowy
miĊdzy Unią Europejską a paĔstwem lub paĔstwami członkowskimi Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Zaproponowane w art. 28a upowaĪnienie do
wydania rozporządzenia ma charakter fakultatywny. W zaleĪnoĞci od dostĊpnoĞci
Ğrodków w ramach umów miĊdzy Unią Europejską a paĔstwem lub paĔstwami
członkowskimi EFTA, objĊtych pomocą publiczną, minister właĞciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego bĊdzie mógł wydawaü rozporządzenia, które jako
programy pomocowe umoĪliwią sprawne wdraĪanie mechanizmów finansowych ze
Ğrodków pozaunijnych. NaleĪy podkreĞliü, Īe rozporządzenia bĊdą uwzglĊdniaü
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wszystkie Ĩródła, z jakich jest udzielana pomoc publiczna ze Ğrodków pozaunijnych,
poniewaĪ w dotychczasowej praktyce wdraĪania mechanizmów finansowych, dla
realizacji których bĊdzie ono wydawane, w ramach Ğrodków przekazywanych
beneficjentom znajdowały siĊ takĪe Ğrodki budĪetu paĔstwa. Pomoc bĊdzie obejmowała
zatem nie tylko bezzwrotne dotacje zagraniczne, ale równieĪ wymagany wkład krajowy,
pochodzący z budĪetu paĔstwa. Wynika to z zasad realizacji programów finansowanych
w ramach mechanizmów finansowych, zgodnie z którymi dotacje zagraniczne nie
pokrywają projektów w 100%. Dlatego teĪ konstrukcja przepisu dotyczy Ğrodków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz Ğrodków krajowych, ale jedynie takich, które są
przeznaczone na współfinansowanie projektów w ramach mechanizmów finansowych.
Przepis nie ma zastosowania do Ğrodków Unii Europejskiej w ramach polityki
spójnoĞci, poniewaĪ upowaĪnienie do wydawania aktów wykonawczych w zakresie
tych Ğrodków zostało zawarte w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójnoĞci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020.
Proponuje siĊ, aby ustawa weszła w Īycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
JednoczeĞnie naleĪy wskazaü, Īe nie ma moĪliwoĞci podjĊcia alternatywnych
w stosunku

do

projektowanej

Ğrodków

ustawy

umoĪliwiających

osiągniĊcie

zamierzonego celu.
Projekt ustawy nie dotyczy bezpoĞrednio majątkowych praw i obowiązków
przedsiĊbiorców lub praw i obowiązków przedsiĊbiorców wobec organów administracji
publicznej.
Przedmiot projektu jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie podlega obowiązkowi przedstawienia instytucjom i organom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597),
w związku z tym nie podlega notyfikacji.

3

WejĞcie w Īycie projektowanej ustawy przyczyni siĊ do poprawy dostĊpu małych
i Ğrednich przedsiĊbiorstw, w tym zarządzających obiektami znajdującymi siĊ na LiĞcie
dziedzictwa Ğwiatowego, o której mowa w art. 11 ust. 2 Konwencji w sprawie ochrony
Ğwiatowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjĊtej w ParyĪu dnia
16 listopada 1972 r. przez KonferencjĊ Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych
dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (Dz. U. z 1976 r. poz. 190)
lub obiektami uznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomniki
Historii, do Ğrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Brak upowaĪnienia ustawowego dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wydawania rozporządzeĔ
w sprawach pomocy publicznej udzielanej na projekty z sektora kultury realizowane na podstawie umowy miĊdzy Unią
Europejską (UE) a paĔstwem członkowskim lub paĔstwami członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym
Handlu (EFTA).
W obecnym stanie prawnym, w odniesieniu do bezzwrotnych dotacji zagranicznych, Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego moĪe wydawaü jedynie rozporządzenia regulujące zasady udzielania pomocy publicznej w projektach
współfinansowanych ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – upowaĪnienie zostało
zawarte w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójnoĞci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475). PowyĪsza ustawa nie
obejmuje innych Ğrodków zagranicznych (w tym pomocy udzielanej przez paĔstwo członkowskie lub paĔstwa
członkowskie EFTA na podstawie umowy z UE).
W obecnej sytuacji prawnej, kiedy obowiązuje rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznające niektóre formy pomocy za zgodne z rynkiem wewnĊtrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.
UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r.
zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do pomocy na infrastrukturĊ portową i infrastrukturĊ
portów lotniczych, progów powodujących obowiązek zgłoszenia pomocy na kulturĊ i zachowanie dziedzictwa
kulturowego, pomocy na infrastrukturĊ sportową i wielofunkcyjną infrastrukturĊ rekreacyjną, a takĪe programów
regionalnej pomocy operacyjnej skierowanych do regionów najbardziej oddalonych oraz zmieniającym rozporządzenie
(UE) nr 702/2014 w odniesieniu do obliczania kosztów kwalifikowalnych (Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1),
a Komisja Europejska stoi na stanowisku, Īe nie moĪna wykluczyü sytuacji udzielania pomocy publicznej w sektorze
kultury, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest obowiązany zapewniü zgodnoĞü przyznawanego przez siebie
wsparcia finansowego z prawem pomocy publicznej. W związku z powyĪszym jest niezbĊdne upowaĪnienie ministra
właĞciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do wydawania aktów wykonawczych regulujących
zasady udzielania pomocy publicznej, przede wszystkim w zakresie Ğrodków pochodzących z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF). Z dokonanego
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeglądu przepisów prawa wynika, Īe analogiczne
upowaĪnienia dla innych ministrów znajdują siĊ w ustawach „sektorowych” (np. w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Narodowym Centrum BadaĔ i Rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1447 i 1556) czy w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony Ğrodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z póĨn. zm.)).
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzĊdzia interwencji, i oczekiwany efekt
Podstawowym aktem regulującym działalnoĞü kulturalną, a w szczególnoĞci sposób jej finansowania, jest ustawa z dnia
25 paĨdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnoĞci kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862). Mając na
uwadze róĪne formy finansowania przedsiĊwziĊü kulturalnych, w tym przy udziale Ğrodków zagranicznych, szczególne
znaczenie mają mechanizmy finansowe zapewniające bezzwrotne Ğrodki finansowe przekazywane w postaci dotacji
i innych form pomocy z róĪnych Ĩródeł, jednak niezbĊdne jest zapewnienie ich zgodnoĞci z przepisami prawa UE
dotyczącymi udzielania pomocy publicznej.
W związku z tym proponuje siĊ zmianĊ ustawy z dnia 25 paĨdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalnoĞci kulturalnej przez dodanie artykułu 28a stanowiącego upowaĪnienie dla ministra właĞciwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do wydania rozporządzeĔ, bĊdących programami pomocowymi,
podlegającymi zgłoszeniu do Komisji Europejskiej bez koniecznoĞci notyfikacji. Na podstawie ww. programów
pomocowych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego bĊdzie udzielał pomocy publicznej projektom finansowanym

w związku z realizacją umowy zawartej miĊdzy UE a paĔstwem lub paĔstwami członkowskimi EFTA, przede wszystkim
w odniesieniu do MF EOG i NMF.
Proponowany przepis ma szeroki charakter i ma zastosowanie do kaĪdego programu realizowanego na podstawie umowy
miĊdzy UE a paĔstwem członkowskim lub paĔstwami członkowskimi EFTA. Zaproponowane w art. 28a ust. 1
upowaĪnienie do wydania rozporządzenia ma charakter fakultatywny, a jego zastosowanie bĊdzie uzaleĪnione od
dostĊpnoĞci bezzwrotnych Ğrodków przekazywanych Polsce na podstawie umowy miĊdzy UE a paĔstwem członkowskim
lub paĔstwami członkowskimi EFTA. NaleĪy podkreĞliü, Īe rozporządzenie bĊdzie uwzglĊdniaü wszystkie Ĩródła, z jakich
jest udzielana pomoc publiczna, poniewaĪ w dotychczasowej praktyce wdraĪania mechanizmów finansowych, dla realizacji
których bĊdzie ono wydane, w ramach Ğrodków przekazywanych beneficjentom znajdowały siĊ takĪe Ğrodki budĪetu
paĔstwa. Pomoc bĊdzie przekazywana w związku z realizacją zarówno projektów inwestycyjnych, jak i projektów
obejmujących wydarzenia kulturalne i artystyczne (tzw. projekty miĊkkie).
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególnoĞci krajach członkowskich OECD/UE?
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre formy pomocy za zgodne
z rynkiem wewnĊtrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1084
z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do pomocy na infrastrukturĊ
portową i infrastrukturĊ portów lotniczych, progów powodujących obowiązek zgłoszenia pomocy na kulturĊ
i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomocy na infrastrukturĊ sportową i wielofunkcyjną infrastrukturĊ rekreacyjną,
a takĪe programów regionalnej pomocy operacyjnej skierowanych do regionów najbardziej oddalonych oraz
zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 702/2014 w odniesieniu do obliczania kosztów kwalifikowalnych, regulujące zasady
zwolnienia udzielonej pomocy publicznej z obowiązku notyfikacji, obowiązuje we wszystkich paĔstwach członkowskich
UE. Rozporządzenie to nie okreĞla formy, jaką powinien przybraü Ğrodek pomocy (program pomocowy) wyłączony na jego
podstawie, pozostawiając decyzjĊ w tej sprawie paĔstwom członkowskim. Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia
13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Dz. Urz. UE L 248 z 24.09.2015, str. 9) w art. 1 lit. d definiuje program pomocowy jako kaĪde działanie, na którego
podstawie, bez potrzeby dalszych Ğrodków wdraĪających, moĪna dokonaü wypłat pomocy indywidualnej na rzecz
przedsiĊbiorstw okreĞlonych w akcie w sposób ogólny i abstrakcyjny oraz kaĪde działanie, na którego podstawie pomoc, która
nie jest związana z konkretnym projektem, moĪe zostaü przyznana jednemu lub kilku przedsiĊbiorstwom na czas nieokreĞlony
lub w nieokreĞlonej kwocie. W Polsce na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postĊpowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948) przyjĊto, Īe Ğrodek pomocy musi mieü rangĊ aktu
normatywnego. W pozostałych krajach UE jest to rzadkoĞü, Ğrodek pomocy jest wydawany w formie regulaminów czy
wytycznych. JeĞli program pomocowy nie przybiera formy aktu prawnego, nie jest wymagane upowaĪnienie do jego
wydania w akcie normatywnym wyĪszego rzĊdu.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Instytucje kultury

WielkoĞü
12507

ħródło danych
SprawozdawczoĞü MF EOG
i NMF

Naczelna Dyrekcja
Archiwów PaĔstwowych
i archiwa paĔstwowe
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SprawozdawczoĞü MF EOG
i NMF

Szkoły artystyczne
prowadzone i nadzorowane
przez ministra właĞciwego
do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego

391

SprawozdawczoĞü MF EOG
i NMF
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
ϭ

Projekt ustawy nie został przedłoĪony do konsultacji publicznych. Takie podejĞcie nie stoi w sprzecznoĞci z waĪnym
interesem społecznym, poniewaĪ projektowana ustawa wynika z koniecznoĞci nadania upowaĪnienia ministrowi
właĞciwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do wydawania aktów prawnych regulujących zasady
udzielania pomocy publicznej przy udziale bezzwrotnych dotacji przekazywanych Polsce na podstawie umowy miĊdzy UE
a paĔstwem lub paĔstwami członkowskimi EFTA. Projektowana ustawa nie wpływa negatywnie na prawa i obowiązki
podmiotów, których dotyczy.
Projekt ustawy został uzgodniony na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Zgodnie z wymogami okreĞlonymi w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalnoĞci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt został umieszczony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. W trybie ww. ustawy Īaden
podmiot nie zgłosił zainteresowania projektem.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
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Skutki w okresie 10 lat od wejĞcia w Īycie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Dochody ogółem
budĪet paĔstwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budĪet paĔstwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budĪet paĔstwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
ħródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
Ĩródeł danych i
przyjĊtych do obliczeĔ
załoĪeĔ

MF EOG i NMF
BudĪet paĔstwa w cz. 24, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
WejĞcie w Īycie projektowanej ustawy nie przyniesie innych skutków dla budĪetu paĔstwa niĪ
wynikające z warunków okreĞlonych w programie na rzecz kultury, który bĊdzie finansowany ze
Ğrodków MF EOG i NMF, w Regulacjach wdraĪania MF EOG i NMF, Memorandum of
Understanding wdraĪania MF EOG i NMF. Wydatki, z wyłączeniem Ğrodków z rezerw celowych
ujĊtych w ustawie budĪetowej na realizacjĊ projektów w ramach MF EOG i NMF, zostaną
poniesione w ramach limitu przewidzianego w ustawie budĪetowej, bez koniecznoĞci ubiegania siĊ
o dodatkowe Ğrodki z budĪetu paĔstwa w roku wejĞcia w Īycie ustawy oraz w latach kolejnych.
Dotychczas na poziomie krajowym Polska wdraĪała Ğrodki zagraniczne na działalnoĞü kulturalną
w nastĊpującej wysokoĞci:
•
•
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– w ramach polityki spójnoĞci dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i ĝrodowisko”:
a) w latach 2007–2013, XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe – blisko 489,97 mln euro
z EFRR;
b) w latach 2014–2020, VIII oĞ priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów
kultury – ponad 467,3 mln euro z EFRR;
– w ramach MF EOG i NMF:
a) w latach 2004–2009, Priorytet 3 Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego –
87,9 mln euro; Fundusz Wymiany Kulturalnej – 9,5 mln euro;
b) w latach 2009–2014, Program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego –
70,2 mln euro; Program Promowanie róĪnorodnoĞci kulturowej i artystycznej – 11 mln euro.
WejĞcie w Īycie projektowanej ustawy pozwoli na wdraĪanie projektów z sektora kultury objĊtych
regułami pomocy publicznej w zakresie, w jakim są dofinansowywane na podstawie umowy miĊdzy
UE a paĔstwem lub paĔstwami członkowskimi EFTA.

7. Wpływ na konkurencyjnoĞü gospodarki i przedsiĊbiorczoĞü, w tym funkcjonowanie przedsiĊbiorców oraz na
rodzinĊ, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejĞcia w Īycie zmian
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WejĞcie w Īycie projektowanej ustawy pozwoli na poprawĊ dostĊpu duĪych
przedsiĊbiorstw, w tym zarządzających obiektami znajdującymi siĊ na LiĞcie
dziedzictwa Ğwiatowego, o której mowa w art. 11 ust. 2 Konwencji w sprawie
ochrony Ğwiatowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjĊtej w ParyĪu
dnia 16 listopada 1972 r. przez KonferencjĊ Generalną Organizacji Narodów
Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, lub obiektami uznanymi przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomniki Historii, do Ğrodków MF EOG
i NMF.
WejĞcie w Īycie projektowanej ustawy pozwoli na poprawĊ dostĊpu małych
i Ğrednich przedsiĊbiorstw, w tym zarządzających obiektami znajdującymi siĊ na
LiĞcie dziedzictwa Ğwiatowego, o której mowa w art. 11 ust. 2 Konwencji
w sprawie ochrony Ğwiatowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjĊtej
w ParyĪu dnia 16 listopada 1972 r. przez KonferencjĊ Generalną Organizacji
Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej
sesji, lub obiektami uznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za
Pomniki Historii, do Ğrodków MF EOG i NMF.
Pomoc udzielana na ochronĊ dziedzictwa kulturowego, rozwój infrastruktury
kultury oraz wydarzenia kulturalne przyczynia siĊ do zwiĊkszenia dostĊpu do
kultury przez obywateli (w tym rodziny). DziĊki temu wzrasta moĪliwoĞü
uczestnictwa w kulturze, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu kompetencji
kulturalnych i jednoczeĞnie prowadzi do rozwoju jednostek i całego
społeczeĔstwa. Obcowanie z kulturą przyczynia siĊ do wzrostu ĞwiadomoĞci
i podniesienia poziomu intelektualnego społeczeĔstwa, wpływa na podniesienie
jakoĞci Īycia oraz przyczynia siĊ do budowania toĪsamoĞci i integracji społecznej.

ħródła danych:
• Przewodnik na temat wystĊpowania pomocy publicznej w projektach z sektora kultury,
ŁódĨ 2016 r.

8. Zmiana obciąĪeĔ regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciąĪenia poza bezwzglĊdnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodnoĞci).
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zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiĊkszenie liczby dokumentów
zwiĊkszenie liczby procedur
wydłuĪenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciąĪenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
Projektowana ustawa zmniejsza obciąĪenia regulacyjne.
9. Wpływ na rynek pracy
Projektowana ustawa bĊdzie miała pozytywny wpływ na rynek pracy. Przyczyni siĊ do realizowania projektów,
w ramach których powstaną nowe miejsca pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
Ğrodowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

Omówienie wpływu

demografia
mienie paĔstwowe

informatyzacja
zdrowie

Projektowana ustawa oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie bĊdzie obejmowaü swoim
zasiĊgiem obszar całego kraju. Projekty kulturalne przyczyniają siĊ do rozwoju regionów,
zwiĊkszają ich atrakcyjnoĞü dla potencjalnych inwestorów, turystów i mieszkaĔców. BĊdą miały
takĪe pozytywny wpływ na Ğrodowisko naturalne m.in. przez zastosowanie rozwiązaĔ
technicznych/technologicznych, wpływających na efektywnoĞü energetyczną i zmniejszenie
kosztów utrzymania budynków.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Pomoc publiczna bĊdzie udzielana do upływu okresu stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ewaluacja efektów projektowanej ustawy zostanie dokonana na podstawie ewaluacji programu dedykowanego sektorowi
kultury. Mierniki zastosowane do ewaluacji bĊdą spójne z miernikami przyjĊtymi dla programu dedykowanego sektorowi
kultury.
13.Załączniki (istotne dokumenty Ĩródłowe, badania, analizy itp.)
Nie dotyczy.
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