ROZPORZ4DZENTE

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGOI)
z dma.
w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury
Na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 25 paLdziernika

l99l r. o organizowaniu

i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej (Dz. U. z 2077 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152,

i

I 105,1608

..

.) zarzEdza sig, co nastgpuje:

$ 1. RozporzEdzenie okreSla:

l)

spos6b ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury,
zwanego dalej ,,konkursem", w tym termin i miejsce publikacji ogloszenia o konkursie;

2) spos6b przeprowadzania konkursu.
$ 2. Konkurs oglasza organizator instytucji kultury.

$ 3. 1. Informacj E o zamiarze ogloszenia konkursu organizator podaje do wiadomoSci

publicznej

na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej

oraz

pracownikom instytucji kultury w spos6b przyjgty w tej instytucji, nie poflniej, niz na rok
przed uplywem okresu na jaki zostal powolany dotychczasowy dyrektor instytucji kultury.

2. Organizator moze podai informacjE o zamiarze ogloszenia konkursu w terminie
kr6tszym niz okreSlony w ust. 1, pod warunkiem zawarcia w tej informacji uzasadnienia
skr6cenia terminu.

3. Informacja o
ro

zp o czg

zamrarze ogloszenia konkursu zawiera

cia i przewi dywany term i n zakohczenia

p o st gp

w

szczeg6lnoSci termin

owani a ko nkurs owe go.

4. Przepis6w ust. 1-3 nie stosuje sig do konkurs6w przeprowadzanych w zwiqzkl
z wyga5nigciem aktu powolania albo odwolaniem dyrektora instytucji kultury przed uplywem

okresu, na

jaki zostal powolany oraz w przypadku konkurs6w na dyrektora nowej instytucji

kultury.

')

i Dziedzictwa Narodowego kieruje dzialem administracji rzEdowej - kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, na podstawie $ I ust. 2 rozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia l3 grudnia
2017 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu dzialania Ministra Kultury i Dziedziclwa Narodowego
(Dz. U. poz. 2321).

Minister Kultury

2S

4. 1. Organrzator oglasza konkurs nie p62niej,ni?na p6l roku przed uplywem okresu

jaki zostal powolany dotychczasowy dyrektor instlucji kultury, chyba ze konkurs jest
przeprowadzany w zwi4zku z wygaSniqciem aktu powolania albo odwolaniem

na

dotychczasowego dyrektora przed uplywem okresu, na jaki zostal powolany.

2. Ogloszenie o konkursie zamieszcza siq:

l)

na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej instlucji kultury oraz na jej
stronie internetowej;

2) na stronie

podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora oraz na jego

stronie internetowej:
3

)

w dziennik

ach b4dL internetowych wydaniach

dziennik6w:

a) jednym o zasiggu og6lnokrajowym,
b) jednym regionalnym;
4) w dw6ch serwisach internetowych o tematyce zwi1zanej z zakresem dzialania instytucji
kultury.
$ 5. Organizator udostEpnia osobom zainteresowanym udzialem w konkursie:

l)

dokumenty dotyczqce warunk6w organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji
kultury, w tym plany finansowe
w danej instytucji takie plany

2)

)

rzeczowe na okresy po rozstrzygniEciu konkursu, jezeli

sq opracowywane;

informacje o dzialalnoSci instytucji kultury w zakresie niezbgdnym do zgloszenia oferty.
S 6.

I

i

W celu przeprowadzenia konkursu organizator:

ustala szczegolowy tryb pracy komisji konkursow ej, zwanej dalej ,,komisj4";

2) powoluje czlonk6w komisji iwryznacza spoSr6d
3) okreSla harmonogram pracy komisji;

4) l*ryznacza, w uzgodnienit
$ 7. Organizator,

nich przewodnicz4cego komisji;

z czlonkami komisji, termin pierwszego posiedzenia komisji.

wystgpujEc do podmiot6w maj4cych wskazad przedstawicieli do

komisji, przekazuje tym podmiotom szczeg6lowy tryb pracy komisji.

$ 8. Przeprowadzenie konkursu przez komisjg nastgpuje w trakcie co najmniej dw6ch
posiedzeri komisji, z tym ze posiedzenie komisji, na kt6rym s4 przeprowadzane rozmowy
z kandydatami moze sig

odbyi nie wcze6niej niz po uplywie 7 dni od dnia

posiedzenia

komisji, na kt6rym nast4pilo ustalenie kandydat6w, kt6rych oferty spelnily warunki okreSlone
w ogloszeniu o konkursie.

-3S 9.

l.

Komisja prowadzi konkurs, jezeli

w

posiedzeniu uczestniczy co najmniej

2/3 skladu, w tym przewodnicz4cy komisji.
2. Komisja podejmuje uchwaly zwyklq wigkszoSci4 glos6w w glosowaniu jawnym.

S 10. l.Z posiedzeri komisjr sporz4dzane sq protokoly, kt6re podpisuj4 czlonkowie
obecni na posiedzeniu.

2.

Z

ostatniego posiedzenia komisji sporzqdza siE protok6l koncowy, kt6ry zawiera

w szczeg6lnoSci:

l) w przypadku

rozstrzygnigcia konkursu

- uzasadnienie

wyboru kandydata wylonionego

przez komisjg;

2) w przypadku

nierozstrzygmgcia konkursu

-

uzasadnienie niewylonienia przez komisjg

kandydata.

3. Do protokolu koricowego zal4cza siE dokumenty okre5laj4ce spelnienie kryteri6w
oceny przydatnoSci przez osoby dopuszczone do udzialu w konkursie.

4. Protok6l koricowy bez
B i ul

etyni e Informacj

i

zalqcznik6w udostgpnia sig na stronie podmiotowej w

Publ i cznej or ganizator a.

5. Komisja konczy dzialalnoSd po przekazaniu organizatorowi protokolu koncowego
wraz z pozostal4 dokumentacj4 konkursu.

$ 11. Rozporz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem

MINISTER KULTURY I
DZIEDZICTWA NARO

2)

D

OWE GO

Ninie.lsze rozporzqdzenie bylo poprzedzone rcryorz4dzeniem Ministra Kultury z drrra 30 czerwca 2004 r.
w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji
kultury (Dz. U. poz. 1629), kt6re utracilo moc z dniem wejScia w Zycie ustawy zdnia... o zmianie ustawy o
organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej (Dz. U. poz. ...).

-4UZASADNIENIE

Projekt rozporzqdzenia

w

sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora

insty,tucji kultury stanowi wykonanie upowaznieniazawartego w art.

25 paLdziernika l99l r. o organizowaniu

i

l6 ust.6 ustawy zdnia

prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej (Dz.U. z

2Ol7 r. poz.862 oraz z 2018 r. po2.752, 1105, 1608

i

........), zwanej dalej

,,ustaw4".

Wydanie nowego rozporzqdzenia na podstawie wyzej wymienionego upowaznienia jest
konsekwencj4 nowelizacji ustawy. Nowelizacjq tq zostaly wprowadzone zmiany regulacji

ustawowych odnosz4cych sig do konkurs6w na kandydat6w na stanowiska dyrektor6w
instytucji kultury, o kt6rych mowa w art. l6 ust. 2 ustawy.
Nowelizacja ustawy

z dnia... o organizowaniu i

prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej

(Dz. tJ. ... poz. ...) wprowadzrla przepisy okreSlaj4ce obligatoryjne elementy, kt6re musz4
byc zawarte w ogloszeniu o konkursie na stanowisko dyrektora instytucji kultury, o kt6rym

mowa

w art. 16 ust. 2,

zadania komisji konkursowej,

w tyrn kwestie dotycz4ce jej

finansowania i obslugi, przypadki vnryl1czeniazldzialu w pracach komisji konkursowej, oraz
sprecyzowala, 2e konkurs mo2e pozostai nierozstrzygnigty, a tak2e wprowadzila przepisy
okreS laj 4ce po stgpowanie

po r ozstrzy gnigc iu konkursu.

Konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury s4 przeprowadzane

obligatoryjnie

w

samorz4dowych instytucjach kultury, kt6rych v'rykaz okreSla

w

drodze

rozporzEdzenia wydawanego na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy minister wla5ciwy do spraw

kultury i ochrony dziedzictwa narodoweEo oraz fakultatywnie, w pozostalych paristwowych i
samorz4dowych instytucjach kultury. Procedura konkursowa

w obu przypadkach moze byi

taka sama, poniewaz organizator decyduj4cy sig na przeprowadzenie konkursu w
instytucjach, w kt6rych nie jest on obligatoryjny, sam ustala procedurg.

Projekt rozporz4dzenia

w

rozporz4dzeniu Ministra Kultury

stosunku do rozwiEzah zawartych

z

w dotychczasowym

dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacii

i

trybu

przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U.

poz. 1629), wprowadza szereg istotnych uszczegolowiefl, wynikaj4cych z wieloletniej
praktyki konkursowej oraz glos6w Srodowisk kultury, wskazuj4cych na potrzebg zmiany
poszczegolnych przepis6w. R6znice miEdzy dotychczasowym

a proponowanym stanem

prawnym dotycz4:

o

okreSlenia obowi4zkow organizatora zwi4zanych

z

ogloszeniem konkursu przez

I

-5
wprowadzenie wymogu publicznego podania informacji
konkursu na rok przed uplywem okresu, na

jaki

o

zamrarze ogloszenia

zostal powolany dotychczasowy

dyrektor oraz ogloszenia konkursu nie poflmej, nizna p6l roku przed uplyrvem okresu,

na

jaki

zostal powolany dotychczasowy dyrektor, co ma umozliwii harmonijne

przygotowanie

.

si

g do konkurs

LL

przez wszystkie zainteresowane strony postgpowania;

rozszerzenia zakresu publikacji ogloszenia

o

konkursie,

w celu uwzglgdnienia

komunikacj i internetowej w oglaszaniu konkursu;

o

naloaenia na organizatora obowi4zku przedkladania podmiotom, kt6re mai4 wskazai

swoich przedstawicieli

w komisji,

szczeg6lowego trybu pracy komisji,

w celu

prawidlowego przygotowania czlonk6w komisji do obrad;

o

doprecyzowania,2e komisja konkursowa musi w pierwszej kolejnoSci ocenii, kt6re

i co najmniej po 7
w celu zapewnienia

oferty spelniaj4 wymogi okreSlone w ogloszeniu o konkursie
dniach przeprowadzi6 rozmowy

z

uczestnikami konkursu,

czlonkom komisji konkursowej czasu nazapoznanie sig z nadeslanymi dokumentami;

o

okreSlenia wymogu zawarcia
r ozstr zy gnig c i a alb

w

protokole koricowym komisji

uzasadnienia

o nier ozstr zygni gc i a konkurs u.

PowyZsze zmiany wynikaj4 z potrzeby bardziej precyzyjnego okreSlenia zadai komisji

konkursowej

i

postgpowania

w

trakcie przeprowadzania konkursu. Ich skutkiem bgdzie

zwigkszenie transparentnoSci procedury oraz doprecyzowanie praw
uczestnicz1cych,

i

obowi4zk6w os6b

co usprawni przeprowadzanie konkurs6w, a jednocze5nie wplynie na

zmniejszenie liczby konkurs6w, kt6rych

wyniki sQ kwestionowane lub btdz4

inne

w4tpliwoSci.
Rozporz4dzenie wejdzie w Zycie z dniem

dnia

... o zmianie ustawy o

organizowaniu

i

.... , czyli w dniu wejScia w zycie ustawy z

prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej (Dz. U.

poz. .. .)., w zwi4zku zktorq nast4pi utrata mocy dotychczasowego rozporz4dzenia.

Ze wzglgdu na wykonawczy w stosunku do ustawy charakter projektu, nie

ma

mozliworici podjgcia altematywnych do wydania rozporz4dzenia Srodk6w umozliwiaj4cych
osi4gni gc ie zarnierzonego celu.

Projekt rozporzqdzenia nie wywiera wplywu na dzialalnoSi mikroprzedsigbiorc6w oraz
malych i Srednich przedsiEbiorc6w.
Przedmiot projektu rozporz4dzenia nie jest objgty prawem Unii Europejskiej.

-6Projekt rozporzqdzenia nie podlega przedstawieniu instl,tucjom
Europejskiej,

w tyn

Europejskiemu Bankowi Centralnemu,

i

organom Unii

w celu uzyskania

opinii,

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporz4dzenia nie zawiera przepis6w technicznych w
rozporzqdzenia Rady Ministr6w

z

dnia 23 grudnia 2002

r. w

rozumieniu

sprawie funkcjonowania

krajowego systemu notyfikacji norm i akt6w prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz.

597),w zwi4zkt ztym nie podlega notyhkacji.
Projekt rozporz4dzenia, zgodnie z wymogami okreSlonymi w art. 5 ustawy z dniaT hpca
2005 r. o dzialalnoSci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248),
zostanie umieszczony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Rz4dowego

Centrum Legislacji, w zaktadce Rz4dowy Proces Legislacyjny oraz na stronie podmiotowej

Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakladce
,,W ykaz proj ekt6w po ddawanych konsul tacj om pub

I

ic

zflym"

.

Nazwa projektu

Data sporz4dzenia

Rozp or z1d z-e n i e M ini stra Kultury i I) zt edz.ictwa N aro dowego w sp raw i e
konkursu na kandydata ua stanowisko dyrektora insty'tucji kultury

21 r,vrzeSnia 2018 r.

Ministerstwo wiod4ce i ministerstwa wsp6lpracuj4ce

i;r6dloz
Inicjatywa wlasna

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Osoba odporviedzirlna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu

Nr w wykazie prac:

Pani Wanda Zwinogrodzka Podsekretarz Stanu w MKiDN

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pani Agnieszka Komar Morawska Dyrektor Departamentu Narodowych

Instytucji Kultury tel.22 4210 269
mail : akomar(@mkidn. gov.pl

v?

Projekt rozporz4dzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora instytucji kultury stanowi wykonanie upowaZnienia zawaftego w art. l6 ust. 6 ustawy z dnia25
paldziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalno5ci kulturalrrej (Dz. U. 22017 r. poz.862 oraz z 2Ol8 r'.
poz. 152,1105,1608 i ...),zwanej dalej ,.ustaw4". Wydanie no\\,ego rozporzEdzenia jest konieczne z uwagi na zmiang
trerlci przepisr.r upowazniaj4cego do jego wydania na podstawie ustawy z dnia... o zmianie ustawy o organizowaniu i
prowadzeniu dzialalno(ci kulturalnej (Dz. U. poz. ...). Nowelizacja ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o organizowaniq
i prowadzeniu dzialalnorici kulturalnej wprowadzila dodatkowe przepisy m.in. okre6laj4ce obligatoryjne elementy, kt6rg
rnusz4 byf zawarte w ogloszeniu o konkursie na stanowisko dyrektora instytucji kultury, o kt6rych mowa w art. l6 ust. 2,
zadania kornisji konkursowej, w tym kwestie dotycz4ce jej finansowania i obslugi, okreSlono przl'padki wyl4czenia t
udziafu rv pracach komisji konkursowej oraz sprecyzowano, ze konkurs moze pozosta6 nierozstrrygnigty, a takLa
anie po rozstrzysnieciu konkursu.
wadzono przepisy okre(lai
w tym planowane

nardzia interwencji, i oczekiwany efekt

Projekt rozporz4dzenia w stosunku do rozwi4zai zawartych w dotychczasowym rozporz4dzeniu Ministra Kult x.
dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanorvisko dyrektora
instytucji kultury (Dz. U. po2.7629), wprorvadza szereg istotnych uszczeg6lowieri, uynikaj4cych z wieloletniej praktyki
konkursowej oraz glos6w Srodowisk kultury, wskazuj4cych na potrzebE zmiany poszczeg6lnych przepis6w. R62nice
migdzy dotychczasowym a proponorvanym stanem prawnym dotycz4:

.

.
.
.
.

okreSlenia obowi4zk6w organizatora z.w'iqzanych z ogloszeniem konkursu przez rvprowadzenie wymogq
ptrbllcznego podania infomacji o zamiarze ogloszenia konkursu na rok przed uplywem okresu, na jaki zostal
powolany dotychczasowy dyrektor oraz ogloszenia konkursu nie p6Zniej , niL na p6l roku przed uplywem okresu,
na jaki zostal powolany dotychczasowy dyrektor, co ma umoZliwii harmonijne przygotowanie sig do konkursu
przez wsz)'stkie zainteresowane strony postgpowania;
rozszerzenia zakresu publikacji ogtoszenia o konkursie, w celu uwzglgdnienia komunikacji internetowej w
oglaszaniu konkursu;

nalozenia na organizatora obou'i4zku przedktadania podmiotom, kt6re mai4 wskaza6 swoich przedstawicieli w
komisji, szczeg6lowego trybu pracy komisji, w celu praw'idlowego przygotowania czlonk6w komisji do obrad;
doprecyzowania, Ze komisja konkursowa musi w pierwszej kolejnoSci oceni6, kt6re oferty spelniai4 q,ymogi
okreilone w ogloszeniu o konkursie i co najmniej po 7 dniach przeprowadzi(, rozmowy z uczestnikami konkursu,
w celu zapewnienia czlonkom komisji konkursowej czasu na zapoznanie sig z nadeslanymi dokumentami;

okreSlenia wymogu zawarcia
n

w

protokole koflcowym komisji uzasadnienia rozstrzygnigcia

albo

ierozstrzygnigcia konkursu.

Powy2sze zmiany wynikajq

z

potrzeby bardziej precyzyjnego okre6lenia zadai komisji konkursowej

i

postgpowania w trakcie przeprowadzania konkursu. Ich skutkiem bgdzie zwigkszenie transparentnoSci procedury oraz
doprecyzowanie praw i obowi4zk6w os6b uczestnicz4cych, co usprawni przeprowadzanie konkurs6w, a jednoczeSnid
wptynie na zmniejszenie liczby konkurs6w, kt6rych wyniki s4 kwestionowane lub budz4 inne wqtpliwo6ci.

3.

Jak problem zostal razuflqz4tly w innych krajach, w szczeg6lno6ci krajach cdonkowshich OECDruE?

Regulac.ia stanorvi domeng prawa krajowego

4.

Podmiotyo na kt6re oddziatuje projekr
Zrodlo danvch

Wielko(6

Grupa

Minister Kultury

KoniecznoSd

Dane wlasne

r

Oddzialywanie
wytyporvania

Dziedzictwa Narodowego

dw6ch przedstawicieli

rz4dowej rvskazany

kornisjach
konkursowych, wybierajqcych

jako organ administracji

udzialu w

do

kandydat6w na dyrektor6w w

wytypowania

przedstawicieli

do

instytucjach

do

oraz

komrsj ach konkursowych

sarnorz4dowych

zapewnienie

im

mo2liwoSci udziafu w obradach

kornisji.
64 miasta

Organizatorzy

samorzEdowych instytucji
kultury, o kt6rych mowa w
rozporzqdzeniu Ministra
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 30
lipca 2015 r. u' sfrllu'i('

l7 powiat6w

Zapewnienie ci4gloScr

Dane wlasne

na

stanowisku dyrektora wobec

usprawnienia procedur
konkursowych i postgpowania
organizatora po
ich

16 wojew6dztw

zakoriczeniu.

v'yk0.r, sumorzqdov'ych
instytttcji kultury, )r'
kt6rych
wylonienie
kundydata n0 stanov'isko
dyrektora naslgpuje rv
drodze konkrsu (Dz. U.

poz.1298)

Samorz4dolve instytucje

kultury, w

Rozporz4dzenie

Kultury i

kt6rych

wl,tonienie kandydata

stanowisko
nastEpu je
\\
ko rsu

378

z

Ministra
Dziedzictwa

Wprowadzenie

przejrzystej
procedury konkursowej.

dnia 30 lipca
Rozgraniczenie zadah i
sprawie wykazu
obowi4zk6w
kornisji
samorz4dowych instfucji konkursowej i organizatora.
kultury, w kt6rych r,vylonienie

Narodowego

na

2015

dyrektora
drodze

r. w

stanorvisko
dyrektora nastgpuje w drodze

Projektowane przcpisy
doprecyzowujE sposob

konkursu.

przeprowadzania konkurs6w

kandydata

na

oraz termin i miejsce publikacji
ogloszenia o konkursie.

Osoby przystgpuj4ce

do

Brak danych

konkurs6w

Zwigkszenie

transparentnoSci

procedury konkursowej;
sprecyzowanie regul
postepowania wobec
zgloszonych kandydatur.

Czlonkowie
ko rsowych

komisji

Brak danych

Zwigkszenie

transparentnoSci

procedury konkursowej;
sprecyzorvanie regul
postepowania wobec
zgloszonych kandydatur oraz

zasad

konkursu

przeprowadzania

i

zadah czlonk6w

komisji konkursowej.

czasu trwsnia i podsumowauie wynik6w konsultacji

Planuje sig prz,ekazanie projektu do konsultacji publicznych i opiniowania ze zwt4zkami zawodowymi, organizacjatrl
zawodowymi lub twirrczyni dzialaj4cyrni w obszarze kultury oraz do zaopiniowania Komisji Wsp6lnej Rzqdu
Samorz4du Tery4orial nego.
Projekt rozporzqdzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych do nastgpuj4cych podmiot6w:

1. ZASP Stowarzyszenia Polskich Arryst6w Teatru, Filmu, Radia i Telewizji
2. Zwi4zku Polskich Artyst6w Plastyk6w
3. Zwi4zktt Polskich Artyst6w Fotografik6w
4. Forum Krak6w Sekretariat Forum Krak6w Malopolski Instytut Kultury w Krakowie
5. Stowarzyszenia Dyrektor6w Samorzqdowych Instytucji Kultury
6. Stowarzyszenia Flistoryk6w Sztuki
7. Sekcji Polskiej AICA
8. Polskiej Rady Muzycznej
9. Polskiego Kornitetu Narodorvego Migdzynarodowej Rady Muze6w ICOM
10. Muzeum Palac w Wilanowie
I
1

l. Polskiego OSrodka Lalkarskiego UNIMA
2. Stowarzyszenia Dyrektor6w Teatr6w

13. Stowarzyszenia Muzealnik6w Polskich
14. Stowarzyszenia Polskich Artyst6w Muzyk6w
15. Towarzystwa Kultury Teatralnej
16. Unii Polskich Teatr6w
1'7. Zrzeszen ia Filharmonii Polskich Narodowe Forurn Muzyki im. W. Lutoslarvskiego
18. Zwi4zku Kompozytor6w Polskich
I 9. Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego
20. Centrum Sztuki Dziecka
2 l. Stowarzyszenia Muze6w Uczelnianych
22. Stow arzyszenia Polskich Muzealnik6w Prywatnych
23. Stowarzyszenia Konserwator6w Zaby'tk6w

24. Ni ezaleZn ego S am orz4d n e go Zw i4zku Zawod ou,e go,. S o I i d arnoSd "
5. Og6lnopo lskiego Porozum ie n e Zw i4zkow Zarvodowych
26. Forum Zwiqzkow Zawodowych
27 . F ederacji Zwi4zkow Zawodowych Pracorvnik6w Kultury i Sztuki
28. Sekretariatu Kultury i Srodk6w Przekazu KK NSZZ SolidarnoSd
29. Zwiqzku Zawodowego Aktor6u, Polskich
30. Zwiqzku Zarvodowego Polskich Artystow Muzyk6rv Orkiestrowych

2

3

i

l.

Pracodawc6w Rzeczypospolitej Polskiej

32. Polskiej Konfederacj i Pracodawc<lw Prywatnych Lewratan

(...)

zart.5 ustawy zdniaT lipca 2005 r. o dzialalnoSci lobbingowej rv procesie stanowienia prawa (Dz. U. 22017 r.
poz.248) oraz $ 4 i $ 52 ust. I uchwaly nr 190 Rady Ministr6w zdnia29 paldziernika2013 r. -RegulaminpracyRady
Ministrtiw (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z po2n. zm.) projektowane rozporz4dzenie zostanie udostgpnione na stroniq

Zgodnie

Rz4dowego Centrum Legislacji w serwisie ,,Rz4dowy Proces Legislacyjny".

publicznych
(ceny stale z

...... r.)

pozostale jednostki (oddzieln ie)

Skutki w okresie l0 lat od wejScia w 2ycie zmian [mln zl]

pozostale jednostki (oddzieln ie)

Saldo og6lem
btrdzet pafistrva

pozostate jednostki (oddziel

n

ie)

Zrodla finansowania

Dodatkowe
infonnacje, w tym
wskazanie Lrodel

danych i przl,jgtych do
obliczeri zalo2eit

Na podstawie danych wlasnych MKiDN, kt6re do tej pory uczestniczylo w realizacji procedur
konkursowych w insfy-tucjach samorz4dowych wyszczeg6lnionych w rozporzqdzeniu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. v, sprcmvie wykazu sctnorzqdovych
inslytucji kilhry, w ktdrych wylonienie kandydata no stanov,isko dyrsl{16r, nustgpuie v,, drodze
konkttrstt (Dz. U. poz. 1298), ustalono, 2e iloSi powolafi dyrektor6w waha sig od 55 do 70
rocznie, a zatem wylszq z tych wartoSci mozna uznat za optymaln4. Spo(r6d nich okolo 65%
powolari odbywa siE po przeprowadzeniu procedury konkursowej. MoZna wigc przyj4c, 2e w
kolejnych latach liczba konkurs6w moze wynosi6 Srednio okolo 45 w roku.

Na podstarvie danych MKiDN lvynikaj4cych z uczestniczeuia w procedurach konkursowych
oraz realizacji wlasnych konkurs6w llyliczono, ze koszt realizacji jednego konkursu wynosi
Srednio l0 390 zl po stronie organizatora samorz4dowego (na kwotg skladaj4 sig uSrednione:
koszty ogloszefi rv prasie, koszty obslugi komisji konkursowej, w tym zapewnienia kosztriw
przejazd6rv oraz elventualnych nocleg6w czlonkom komisji niebgd4cym pracownikami
podnriotu, kt6rego s4 przedstawicielem w komisji - przyjqto, 2e mo2e to dotyczyi Srednio 3
os6b w konkursie) oraz Srednio 260 zl po stronie MKiDN (Sredni koszt wydelegowania dw6ch
przedstawicieli MKiDN do prac w kornisji).
W stosunku do poprzedniej wersji rozporz4dzenia r5-datki po stronie JST ulegly niewielkiemu
wzrostorvi, ze wzglgdu na doprecyzowanie zapisu dotycz4cego finansowania udzialu vv
obradach komisji konkursowej, os6b, kt6re nie sA pracowllikami podmiotu, kt6rego s4
wicielami w komisii. Wydatki te por.vinny by6 realizowane z dot

1.

Wpt,1v na konkurencyjnoSd gospodarki i przedsigbiorczoS6, w
rodzing, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki

Czas w latach od wejScia w zycie zmian

W ujqciu
pienigZnym
(w mln zl,
ceny stale z
...... r.)

du2e orzedsiebiorstwa
sektor mikro-, maty'ch
riredn ich

r

rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

W ujEciu
niepienigznym

sektor mikro-, malych
Srednich

rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Niemierzalne

i

tfln

funkcjonowanie pruedsigbiorc6w oraiz na

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie 2r6del
danych i pr;ryjgtych do

obliczeir zalo2eh

Projektowar-re zrniany

przedsigbiorczoSc.

nie bgd4 nrialy' dodatkor,vego rvplywu na konkurencyjnoSi gospodarki i
funkcjonowanie przc'dsigbiorc6w oraz na rodzing. obywateli i

w tyrn

gospodarstu a dornolt e.
WejScie rv zycie rozporz4dzenia nie bgdzie rnialo rvplyrvu na sytuacjg ekonorniczn4
rodziny. atakie os6b niepelnosprau'nych oraz os6b starszych.

8.

Zmiana obciqieri regulalyjnych (w tym obowi4zk6w infomacyjnych) rvynikaj4cych z

lX

nie dotvczv

Wprorvadzane s4 obci42enia poza bezwzglgdnie
wymaganymi przez UE (szczegoly w odwr6conej tabe I i
zgodnoSci).
[__]

!
f]
!

zmniej szenie liczby dokument6w
zmniejszenie liczby procedur
skrocenie czasu na zalatwienie sprawy

lj

E nie
lnie dotyczy
!
!
!

Wprowadzane obci4zenia s4 przystosowane do ich
elektronizacji.

spolecznq

LJ tak

l_-.1

inne:

projektu

i

zwigkszenie liczby dokument6w
zwigkszenie Iiczby procedur
wydfuZenie czasu na zalatrvienie sprawy
inne:

L__ltak

E nie
lnie dotyczy

Komentarz:

9.

Wplyw na rynek pracy

Zwigkszenie transparentno(ci

w

zakresie zatrudniania dyrektor6w insty,tucji kultury. Poszerzenie oborvi4zk6w

organizatora w zakresie upowszechnienia wiedzy o wakatuj4cych stanorviskach.

I0. Wptyw na pozostale obsS+

f]
!
!

Srodowisko naturalne

syuacja irozwoj regionalny

it

!
!

demografia
mienie pafistwowe

tr informatyzacja

u zdrowie

inne:

Om6wienie wplpvu
11. Planowane wykonanie pfrepis6w aktu prawnego

i

Planuje sig rozporz4dzenie wejdzie w 2ycie z dniem .... , czyli u' dniu wejScia w zycie ustarvy

organizowaniu iprowadzeniu dzialalno5ci kulturalnej (Dz. U. poz....), lvzwi4zku

z

dnia... o zmianie ustawy o
ktorE nast4pita utrata mocy
z.

dotyc hczasowe go rozporz4dzenia.

12. W jaki spos6b i kiedy

n$qpi

ewaluacja efekt6w projektu oraz jakie mierniki zostanq zastosowane?

Nie orzewiduie sie
13.7,iluczniki (istotne doku$enty fr6dlowe, badania, analiry itp.)

fl

