
Warszawa, dnia 23 maja 2007 r.

Opinia do ustawy

o zmianie ustawy o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

(druk nr 445)

I. Cel i przedmiot ustawy

Ustawa nowelizująca zmierza m.in. do uwzględnia w strukturze Zakładu

Narodowego imienia Ossolińskich (zwanego dalej "Zakładem") Muzeum Książąt

Lubomirskich. Art. 5 pkt 2 w nowym brzmieniu stanowi, że utrzymywanie Muzeum Książąt

Lubomirskich, pomnażanie jego zbiorów oraz ich opracowywanie i upowszechnianie będą

celami Zakładu. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy zmiana ma charakter

porządkujący oraz przywraca "historyczną strukturę organizacyjną fundacji". Konsekwencją

znowelizowania art. 5 pkt 2 jest zmiana art. 11 ust. 2 pkt 2, zgodnie z którą na realizację

zadań państwowych w zakresie utrzymywania i pomnażania zbiorów Muzeum - Zakład

będzie otrzymywał dotacje z budżetu państwa.

Nowelizacja art. 8 polega na wskazaniu, że Zakład jest następcą prawnym fundacji

ustanowionej przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Dotychczasowe brzmienie art. 8

budziło wątpliwości co do zakresu sukcesji. Aktualnie obowiązujący w tym zakresie przepis

przewiduje bowiem, że zakres następstwa prawnego Zakładu ograniczony jest przepisami

dekretów: z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji (Dz. U. Nr 25, poz. 172) oraz z

dnia 31 grudnia 1956 r. o uzupełnieniu przepisów o zniesieniu fundacji (Dz. U. z 1957 r. Nr 1,

poz. 3). Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, analiza sytuacji prawnej fundacji

lwowskiej prowadzi do wniosku, że wyżej wskazane dekrety nie miały zastosowania do

Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich.

Ponadto, od dnia wejścia w życie ustawy, nadzór nad Zakładem będzie sprawował

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nie jak dotychczas
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Minister Edukacji Narodowej. Zakres działalności Zakładu mieści się bowiem w zakresie

przedmiotowym działu administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -

art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z

2007r. Nr 65, poz. 437). Zmiany w art. 12-14 uwzględniają więc dokonany w ramach

administracji rządowej podział kompetencji.

W ustawie sformułowano także przepis upoważniający Prezesa Rady Ministrów do

dokonania, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych

z części 38 – Szkolnictwo wyższe do części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

w celu realizacji zadań państwowych Zakładu, które wynikają z opiniowanej ustawy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 41. posiedzeniu w dniu 11 maja 2007 r. Projekt ustawy był

przedłożeniem rządowym. W trakcie prac nad ustawą Sejm nie dokonał żadnych istotnych

zmian w projekcie (druk sejmowy nr 1624).

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Jakub Zabielski

Legislator


