Zgodnie z przepisem art. 73 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „każdemu
zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich
wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury". Ponadto ze
wstępu do Konstytucji wynika obowiązek, „by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko,
co

cenne

z ponad

tysiącletniego

dorobku".

Jest więc

oczywistym

obowiązkiem

konstytucyjnym władz publicznych dbałość o upowszechnienie kultury i dziedzictwa
narodowego i podejmowanie aktywnych działań na rzecz ich udostępniania społeczeństwu.
W tym aspekcie moje głębokie zaniepokojenie wzbudził artykuł w dzienniku
„Rzeczpospolita" z dnia 15 marca 2008 r. „Trzeba zamknąć muzea i czekać na przepisy".
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o muzeach (Dz. U. Nr 136, poz. 956)
wprowadziła szereg istotnych zmian do ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. Wprowadzone
zmiany są tak istotne, że obowiązek wydania nowych przepisów wykonawczych do tej
ustawy należy uznać za w pełni uzasadniony. Moc prawną dotychczasowych przepisów
wykonawczych utrzymano na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty wejścia ustawy
nowelizującej w życie. Biorąc pod uwagę fakt, iż okres vacatio legis nowej ustawy wyniósł
trzydzieści dni, ustawodawca łącznie na przygotowanie nowych aktów wykonawczych
przeznaczył co najmniej 7 miesięcy. Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż art. 34 ust. 2
pkt 6 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin
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Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. M.P. z 2002 r, Nr 23, poz. 398 ze zm.) stanowi, iż
do projektu ustawy przedkładanego Sejmowi należy dołączyć „założenia projektów
podstawowych aktów wykonawczych". Pozwala to na wniosek, iż prace nad aktami
wykonawczymi rozpoczęły się już w trakcie prac nad ustawą i po jej uchwaleniu
należało nadać im kształt ostateczny. Tym bardziej przedstawiony w publikacji
prasowej brak aktów wykonawczych do ustawy o muzeach budzi poważne zastrzeżenia,
tym bardziej, iż, jak można przypuszczać, nowe akty wykonawcze nie stanowią
całkowitego novum w zakresie resortowych regulacji prawnych.
Mając na względzie istotę zagadnienia, a więc kwestię umożliwienia swobodnego
dostępu do zbiorów muzealnych (w tym sprawę biletów ulgowych dla uczniów,
studentów,

emerytów),

ochronę

dóbr

kultury

oraz

upowszechnianie

dorobku

dziedzictwa narodowego, uprzejmie proszę Pana Ministra, w oparciu o art. 13 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o RPO (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz.147 ze zm.),
o przedstawienie wyjaśnień dotyczących podjętych w tym zakresie działań, a także
o

wskazanie

planowanego

w przedstawionej sprawie.

terminu

zakończenia

procesu

legislacyjnego

