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Przedstawiamy 144 odpowiedzi na pytania, jak w praktyce stoso-
wać ustawę z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadze-
niu działalności kulturalnej  (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 862). To 
właśnie na jej podstawie funkcjonują obecnie wszystkie instytucje 
kultury w Polsce. Dlatego też jej treść muszą znać nie tylko dyrekto-
rzy instytucji kultury, ale również organizatorzy – zarówno państwo-
wi, jak i prywatni.

W książce znajdziesz:
 praktyczne rozwiązania,
 wiele kazusów oraz pytań wraz z odpowiedziami eksperta, 
 najnowsze stanowiska sądów.

Dodatkowo w książce zamieszczamy treść kilku ustaw ważnych 
dla instytucji kultury. 
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Wst

Wstęp

Tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury stanowią główne zadanie insty-
tucji kultury – jednostek powoływanych specjalnie w  tym celu nie tylko przez 
państwo i samorządy, ale też przez podmioty prywatne. Każda z tych instytucji 
musi jednak funkcjonować na podstawie przepisów prawa. Tymi podstawowymi 
przepisami są unormowania zawarte w ustawie z 25 października 1991 r. o orga-
nizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 
862; dalej: uodk). Dotyczą one wszystkich instytucji kultury i zawierają prze-
pisy, do których muszą się zastosować organizatorzy – zarówno publiczni, 
jak i prywatni. 

Uodk jest regulacją szczególną, zawierającą kompleksowe uregulowanie kwestii 
instytucjonalnych, a częściowo także pracowniczych. Tej problematyce poświęco-
ny jest niniejszy komentarz do uodk, stanowiący szczegółowe opracowanie proble-
matyki zawartej w:

 ▶ rozdziale 1 (Przepisy ogólne), 
 ▶ rozdziale 2 (Instytucje kultury), 
 ▶ rozdziale 2a (Pracownicy instytucji kultury). 

Obejmuje on także część problematyki gospodarki finansowej instytucji kultury, 
zawartej w  rozdziale 3, obejmującej art. 31–31d uodk, a  dotyczącej jednej z  naj-
istotniejszych spraw, związanych ze stosunkiem pracy, a mianowicie wynagrodzeń 
pracowniczych. Powiązanie tej problematyki z finansami instytucji kultury spowo-
dowało, że ustawodawca zdecydował o  umieszczeniu spraw płacowych właśnie 
w tym rozdziale. 

Komentarz ten różni się od dotychczasowych opracowań, w których przeważa-
ła jednak teoria i  prezentacja różnych poglądów oraz orzecznictwa sądowego, 
dotyczących kwestii prawnych związanych z  instytucjami kultury. W tym opra-
cowaniu, zachowując systematykę ustawy, zaprezentowano praktyczne roz-
wiązania spraw wynikających ze stosowania przepisów uodk. Do każdego 
z przepisów dobrano kilka kazusów oraz pytań stawianych przez Czytelników, na 
które zostały udzielone odpowiedzi poparte poglądami doktryny oraz orzecznic-
twem sądowym. 
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Komentarz oparty jest na najnowszym tekście jednolitym uodk, opublikowanym 
w Dz.U. z 2017 r. poz. 862 w dniu 5 kwietnia 2017 r., w odpowiedziach zaś wykorzy-
stano także najnowsze, niekiedy niepublikowane jeszcze orzeczenia sądowe. 

Dodatkowo w książce zamieszczamy treść kilku ustaw ważnych dla instytucji kultu-
ry. Dzięki temu łatwiej będzie państwu zajrzeć do tych przepisów w poszukiwaniu 
odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić w codziennej pracy dyrektora, księ-
gowej i kadrowej w instytucji kultury.

 Michał Culepa



Zbiór przepisów z obszaru kultury. Jak stosować w praktyce...

14

Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadze-
niu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 862) 
– 144 odpowiedzi na pytania  

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1 
1.  Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, 

upowszechnianiu i ochronie kultury.
2.  Państwo sprawuje mecenat nad działalnością kulturalną polegający na 

wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i ini-
cjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami.

3.  Minister właściwy do spraw kultury i  ochrony dziedzictwa narodowego może 
wspierać finansowo, w ramach mecenatu państwa, realizację planowanych na 
dany rok zadań związanych z polityką kulturalną państwa, prowadzonych przez 
instytucje kultury i inne podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

4.  Mecenat, o którym mowa w ust. 2 i 3, sprawują także organy jednostek samo-
rządu terytorialnego w zakresie ich właściwości.

Jaki jest zakres działalności kulturalnej według uodk?

Działalność kulturalna wskazana w ustawie składa się z trzech elementów:
1)  tworzenia kultury,
2)  upowszechniania kultury,
3)  ochrony kultury.
Uodk nie definiuje pojęcia „kultury” jako takiej. Sięgnąć zatem należy do określeń 
„słownikowych”. Słownik języka polskiego definiuje kulturę przede wszystkim jako 
„materialną i  umysłową działalność społeczeństw oraz jej wytwory”. Definicja ta 
jest bardzo szeroka, ale można uznać, że zasadniczym celem działalności kultural-
nej jest – jak zresztą ustawa wskazuje – twórczość kulturalna. Tworzenie kultury 
polega przede wszystkim na działaniu prowadzącym do wytworzenia szeroko ro-
zumianego dzieła, któremu przypisać można wartość kulturalną, oddziałującego 
na wrażenia jego odbiorcy1. To oznacza, że głównym celem działalności kulturalnej 

1   Por. w tej kwestii komentarz do art. 1 uodk w: S. Gajewski, A. Jakubowski „Ustawa 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Komentarz”, Legalis, wyd. 2, 
Warszawa 2016.
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