
Warszawa, dnia 11 czerwca 2007 r.

Opinia

do ustawy o zmianie ustawy o muzeach

(druk nr 454)

I. Cel i przedmiot ustawy

Uchwalona przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 maja ustawa o zmianie ustawy o

muzeach zmierza przede wszystkim do wprowadzenia do porządku prawnego zmian

wynikających z praktycznego stosowania nowelizowanych przepisów, usunięcia wątpliwości

interpretacyjnych oraz zapewnienia zgodności ustawy z postanowieniami Konstytucji oraz

innych ustaw.

W noweli zaproponowano w szczególności:

1) zmianę definicji określenia "muzeum" w ten sposób, aby odpowiadała ona roli i funkcjom

tej instytucji we współczesnym świecie,

2) doprecyzowanie katalogu zadań muzeów,

3) uregulowanie statusu muzeów nieposiadających osobowości prawnej,

4) doprecyzowanie przepisów określających ustrój Rady do Spraw Muzeów jako organu

opiniodawczo-doradczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz rady

muzeum - jako organu opiniodawczo-doradczego muzeum,

5) przyznanie członkom rady muzeum oraz rady powierniczej prawa do diet i zwrotu

kosztów przejazdów i noclegów na zasadach określonych w przepisach regulujących

należności przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej

jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju,

6) rozszerzenie kompetencji dyrektorów muzeów w ten sposób, aby mogli oni decydować o

zwolnieniu z opłat za wstęp do muzeów,

7) przyjęcie zasady, że w jednym dniu tygodnia wstęp na wystawy stałe muzeów jest

nieodpłatny,
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8) uzupełnienie przepisów upoważniających do wydania aktów wykonawczych o wytyczne

dotyczące treści aktu wykonawczego, o których mowa w art.  92 ust. 1 Konstytucji.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa pochodzi z przedłożenia rządowego, a w toku prac sejmowych nie była

przedmiotem kontrowersji ani istotnych zmian.

III. Uwagi szczegółowe

Art. 5 ustawy zawierający przepis czasowo utrzymujący w mocy akty wykonawcze

wydane na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą wymaga korekty, ponieważ

zawiera błędne odesłanie.

Propozycja poprawki:

- w art. 5 użyte po raz drugi wyrazy "art. 7 ust. 3" zastępuje się wyrazami "art.

7 ust. 5"
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