WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DOTYCZĄCY PROJEKTÓW ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
sporządzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr169, poz. 1414, z późn. zm.)
Stan na dzień 16 grudnia 2015 r.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach
i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota rozwiązań ujętych w
projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja) w
randze
dyrektora

1.

2.
Projekt rozporządzenia
Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wykazu obiektów
stanowiących własność
Skarbu Państwa lub
jednostek samorządu
terytorialnego, w których
prowadzona jest, jako
podstawowa, działalność
kulturalna lub które dla
takiej działalności zostały
wybudowane i nie mogą
być przeznaczone do
prowadzenia wyłącznie
innej działalności
podstawowej, oraz trybu
zgłaszania obiektów w
celu wpisania ich do
wykazu

3.
Zgodnie z Uchwalą Rady
Miasta Gorzów Wielkopolski
Nr LXXIV/796/2014 z dnia
29 września 2014 r.
zlikwidowana została
instytucja - Grodzki Dom
Kultury - prowadząca
działalność kulturalną we
wpisanym do wykazu
obiekcie „Willa B".
Likwidacja Grodzkiego
Domu Kultury była
elementem restrukturyzacji
sieci miejskich instytucji
kultury w Gorzowie
Wielkopolskim w latach
2012-2014, której celem było
m in. dostosowanie struktury
organizacyjnej instytucji do
prowadzonej działalności w
kontekście skali miasta oraz
racjonalizacja kosztów
utrzymania administracji i
obiektów.
Zmiana rozporządzenia

4.
Zmiana rozporządzenia polega
na wykreśleniu z załącznika do
rozporządzenia obiektu „Willi
B” przy ul. Wał Okrężny 36- 37
(nr IV Województwo lubuskie,
pkt. 4).

5.
Zina Jarmoszuk
Dyrektor
Departamentu
Mecenatu
Państwa

6.
I kwartał 2016 r.

Załącznik do rozporządzenia

Zina Jarmoszuk

III kwartał 2016 r.

1.

2.

Projekt rozporządzenia

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Rezygnacja z prac nad
projektem
(z uwzględnieniem
przyczyny tej rezygnacji)

Adres
zamieszczenia
projektu /
ogłoszenia
rozporządzenia

7.

8.

1

Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
narodowego zasobu
bibliotecznego

3.

Projekt rozporządzenia
Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
sposobu i trybu zaliczania
bibliotek do niektórych
bibliotek naukowych oraz
ustalenia ich wykazu.

4.

Rozporządzenie Ministra
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie
szczegółowych warunków
uzyskiwania
dofinansowania realizacji
zadań z zakresu kultury,
trybu składania wniosków
oraz przekazywania
środków z Funduszu
Promocji Kultury

wynika z konieczności
rozszerzenia wykazu
bibliotek, które posiadają
zbiory zaliczane do
narodowego zasobu
bibliotecznego, stanowiącego
załącznik do rozrządzenia, o
biblioteki, których włączenie
do zasobu zarekomendowała
Rada do spraw Narodowego
Zasobu Bibliotecznego.
Rekomendacja dotyczy
włączenia do zasobu części
zbiorów Biblioteki PAU
i PAN w Krakowie,
Biblioteki Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich
we Wrocławiu, Biblioteki
Elbląskiej im. Cypriana
Norwida w Elblągu
i Biblioteki Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
Zmiana rozporządzenia
wynika z konieczności
rozszerzenia wykazu
bibliotek, zaliczonych do
bibliotek naukowych.
Krajowa Rada Biblioteczna
pozytywnie zaopiniowała
wniosek Międzynarodowego
Centrum Kultury w Krakowie
o zaliczenie biblioteki
instytucji do bibliotek
naukowych.
Ustawa z dnia 11 września
2015 r. o zmianie ustawy o
prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz ustawy o
grach hazardowych (Dz. U.
poz. 1639) zlikwidowała
Fundusz Promocji
Twórczości z dniem 31
grudnia 2015 r. oraz
wprowadziła możliwość
udzielania pomocy socjalnej
twórcom i artystom ze

Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 4 lipca
2012 r. zostanie rozszerzony
o: Bibliotekę Polskiej Akademii
Umiejętności i Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie,
Bibliotekę Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Wrocławiu
Bibliotekę Elbląską im. Cypriana
Norwida w Elblągu i Bibliotekę
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.

Dyrektor
Departamentu
Mecenatu
Państwa

Rozszerzenie załącznika do
rozporządzenia stanowiącego
wykaz bibliotek zaliczonych do
niektórych bibliotek naukowych
o Bibliotekę Międzynarodowego
Centrum Kultury w Krakowie.

Zina Jarmoszuk
Dyrektor
Departamentu
Mecenatu
Państwa

III kwartał 2016 r.

Projekt powiela rozwiązania
dotyczące dofinansowania
zadań, o których mowa w art. 87
ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada
1992 r. o grach hazardowych
oraz rozszerza zakres wydatków
pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury, m.in. na
pomoc socjalną dla twórców
i artystów, na zasadach
określonych w rozporządzeniu
Ministra Kultury z dnia 17

Zina Jarmoszuk
Dyrektor
Departamentu
Mecenatu
Państwa

I kwartał 2016 r.
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środków Funduszu Promocji
Kultury. Dotychczasowe
rozporządzenie wydane na
podstawie przywołanego
przepisu nie określał
warunków na jakich
przekazywana jest pomoc
socjalna stąd konieczność
dostosowania przepisów
wykonawczych.

stycznia 2003 r. w sprawie
podmiotów uprawnionych do
występowania z wnioskiem o
przyznanie środków z Funduszu
Promocji Twórczości oraz
wymogów formalnych, jakim
powinien odpowiadać ten
wniosek, określającego
dotychczasowe zasady
udzielania pomocy socjalnej.
Określenie sposobu
przekazywania przez dyrektora
szkoły artystycznej realizującej
kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej lub
gimnazjum, prowadzonych
przez osoby prawne inne niż
jednostki samorządu
terytorialnego lub osoby
fizyczne, ministrowi
właściwemu do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa
narodowego, informacji
niezbędnej do ustalenia
wysokości dotacji celowej.
Minister na podstawie
informacji zawartych w
formularzach załączonych do
wniosków będzie określał
wysokość dotacji przekazywanej
szkole. Środki budżetu państwa
na dotacje będą rozliczane przez
ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego na podstawie
informacji zawartych w
rozliczeniu wykorzystania
dotacji składanym przez szkoły.
Wprowadzenie na drukach
świadectw szkół muzycznych I
stopnia i ogólnokształcących
szkół muzycznych I stopnia
zróżnicowania działów –
instrumentalnego i muzykowania
zespołowego. Dostosowanie
druków dyplomów ukończenia

5.

Projekt rozporządzenia
Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
udzielania szkołom
artystycznym
realizującym kształcenie
ogólne w zakresie szkoły
podstawowej lub
gimnazjum,
prowadzonych przez
osoby prawne inne niż
jednostki samorządu
terytorialnego lub osoby
fizyczne, dotacji celowej
na wyposażenie szkół w
podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe

Istniejące rozporządzenie
reguluje kwestie udzielania
dotacji celowej na
podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe do roku
szkolnego 2015/2016
włącznie. Wymagane jest
wprowadzenie stosownych
regulacji prawnych na kolejne
lata.

6.

Projekt rozporządzenia
Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i
innych druków szkolnych
szkół i placówek
artystycznych

Reforma szkolnictwa
artystycznego

Wiktor
Jędrzejec
Dyrektor
Departamentu
Szkolnictwa
Artystycznego i
Edukacji
Kulturalnej

I kwartał 2016 r.

Wiktor
Jędrzejec
Dyrektor
Departamentu
Szkolnictwa
Artystycznego i
Edukacji
Kulturalnej

I kwartał 2016 r.
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7.

Projekt rozporządzenia
Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
w sprawie sposobu
prowadzenia przez
publiczne szkoły i
placówki artystyczne
dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności
wychowawczej i
opiekuńczej oraz
rodzajów tej
dokumentacji

Reforma szkolnictwa
artystycznego

8.

Projekt
rozporządzenia
Ministra
Kultury
i
Dziedzictwa Narodowego
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
ramowych
planów
nauczania w publicznych
szkołach i placówkach
artystycznych

Reforma
artystycznego

szkolnictwa

szkół muzycznych II stopnia do
wymagań egzaminu
dyplomowego, wprowadzonych
w rozporządzeniu Ministra
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 24 sierpnia
2015 r. w sprawie szczególnych
warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania
uczniów w publicznych szkołach
artystycznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1258). Ograniczenie ilości
wzorów świadectw, świadectw
ukończenia i dyplomów
ukończenia szkoły.
Wprowadzenie na drukach
dokumentacji przebiegu
nauczania w szkołach
muzycznych I stopnia
i ogólnokształcących szkołach
muzycznych I stopnia
zróżnicowania działów –
instrumentalnego i
muzykowania zespołowego.
Dostosowanie wzorów
protokołu egzaminu
dyplomowego do wymagań
wprowadzonych w
rozporządzeniu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
w sprawie szczególnych
warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania
uczniów w publicznych szkołach
artystycznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1258). Zmiana wzoru
legitymacji szkolnej.
Określenie
katalogu
zajęć
edukacyjnych
artystycznych
wchodzących w skład modułów
rozszerzających w szkołach
muzycznych II stopnia i
ogólnokształcących w szkołach
muzycznych II stopnia.

Wiktor
Jędrzejec
Dyrektor
Departamentu
Szkolnictwa
Artystycznego i
Edukacji
Kulturalnej

II kwartał 2016 r.

Wiktor
Jędrzejec
Dyrektor
Departamentu
Szkolnictwa
Artystycznego i
Edukacji
Kulturalnej

I kwartał 2016 r.

4

9.

Projekt
rozporządzenia
Ministra
Kultury
i
Dziedzictwa Narodowego
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych
kwalifikacji wymaganych
od nauczycieli szkół
artystycznych, placówek
kształcenia artystycznego
i placówek doskonalenia
nauczycieli
10. Projekt
rozporządzenia
Ministra
Kultury
i
Dziedzictwa Narodowego
w sprawie typów szkół
artystycznych
publicznych
i
niepublicznych

Zmiany
w
projekcie
analogicznego rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej
– konieczność utrzymania
jednolitych
warunków
kształcenia
w
systemie
kształcenia
ogólnego
i
artystycznego

Wprowadzenie
znowelizowanego, zgodnego z
regulacjami
prawnymi
Ministerstwa
Edukacji
Narodowej, katalogu świadectw
poświadczających uprawnienia
nauczycieli do nauczania języka
obcego.

Wiktor
Jędrzejec
Dyrektor
Departamentu
Szkolnictwa
Artystycznego i
Edukacji
Kulturalnej

II kwartał 2016 r.

Porządkowanie
systemu
szkolnictwa artystycznego

Zmiana dotycząca typu szkoły
artystycznej
–
szkoły
pomaturalnej bibliotekarskiej i
animatorów kultury.

Wiktor
Jędrzejec
Dyrektor
Departamentu
Szkolnictwa
Artystycznego i
Edukacji
Kulturalnej

II kwartał 2016 r.

Informacje dotyczące sporządzenia Wykazu prac legislacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego projektów rozporządzeń Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od dnia 16 grudnia 2015 r.):

Data
aktualizacji

Opis wprowadzonej zmiany

Informacja dotycząca akceptacji wprowadzonej w Wykazie zmiany przez:
1) Ministra KiDN (w przypadku wpisu nowego projektu do Wykazu,
podjęcia decyzji o rezygnacji z prac nad projektem albo zmiany terminu
wydania rozporządzenia)
2) Dyrektora Departamentu Legislacyjnego (w przypadku czynności o
charakterze technicznym np. ogłoszenia rozporządzenia w Dz. U.)

Informacja dotycząca
sporządzenia notatki
albo
barku
konieczności
jej
sporządzenia.

16 - 12 - 2015

Dokonano wpisu do wykazu prac legislacyjnych MKiDN
projektów rozporządzeń o nr 1-4 na wniosek Departamentu

Akceptacja Ministra

Sporządzono notatkę

5

Mecenatu Państwa (DMP/4638/15/MKu) oraz nr 5-10 na
wniosek Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i
Edukacji Kulturalnej.

6

