DECYZJA NR 13
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1)

z dnia 13 lipca 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy przepisów prawa
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U.
2)

z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W celu zebrania i analizy informacji odnoszących się do obowiązujących przepisów
prawnych, które stwarzają trudności w bieżącym funkcjonowaniu instytucji kultury,
prowadzeniu działalności kulturalnej oraz wykonywaniu zadań związanych z ochroną
dziedzictwa narodowego, w szczególności polegających na tworzeniu nieuzasadnionych
barier, ograniczeń, obowiązków, bądź wzbudzających wątpliwości interpretacyjne, tworzy się
Zespół do spraw analizy przepisów prawa, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem doradczym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego
dalej „Ministrem”.
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Juliusz Braun – Przewodniczący
2) Elżbieta Ofat – Wiceprzewodnicząca
3) Jan Branicki
4) Piotr Majewski
5) Krzysztof Marszałek
6) Izabela Obarska
7) Małgorzata Szeląg
8) Urszula Twarowska
9) Bogusław Witkowski
10) Tomasz Wyderka
2. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu i zwołuje jego posiedzenia.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje
Wiceprzewodnicząca.
4. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby,
w szczególności przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, instytucji
kultury, stowarzyszeń, szkół wyższych oraz ekspertów zajmujących się tematyką prac
Zespołu.
§ 3. Do zakresu działania Zespołu należy:
1) przygotowaniu wstępnych propozycji zmian w przepisach utrudniających działanie w
obszarze kultury albo poprawiających obecne przepisy (w tym wprowadzające rozwiązania,
które usuwają wątpliwości interpretacyjne);
2) wypracowaniu rozwiązań organizacyjnych, które służyć będą poprawie efektywności
funkcjonowania sfery kultury;

3) stworzeniu ram prawnych i finansowych dla funkcjonowania wielu uzupełniających się
modeli i form realizowania działalności kulturalnej.
§ 4. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodnicząca
2. Obsługę i koordynację działań Zespołu zapewnia Departament Strategii i Analiz.
3. Zespół przygotowuje dla Ministra dokument pt. Analiza problemowa na temat przepisów
prawa związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej w oparciu o ustawę o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i inne ustawy.
§ 5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
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1)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U.
Nr 216, poz. 1595).
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.
Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42,
poz. 337.

