
 

NOTATKA  

z posiedzenia  Komisji Samorządu Terytorialnego i 

Administracji Państwowej 

Data posiedzenia: 17 czerwca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 250 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Janusz Sepioł. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (druk senacki 

nr 921, druki sejmowe nr 3112, 3371 i 3371-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży 

Pożarnej (druk senacki nr 924, druki sejmowe nr 3362 i 3404).  

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Witold Gintowt-

Dziewałtowski, Izabela Kloc, Maria Koc, Andrzej Matusiewicz, 

Jadwiga Rotnicka, Janina Sagatowska, Janusz Sepioł, Krzysztof 

Słoń; 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

 sekretarz stanu Piotr Żuchowski ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: 

 podsekretarz stanu Stanisław Rakoczy 

ze współpracownikami, 

 komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wiesław 

Leśniakiewicz,  

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Maciej Telec.  

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Piotr Żuchowski. 

Ustawa ma na celu zapewnienie skutecznej polityki ochrony zabytków poprzez 

ustanowienie instrumentów ochrony najcenniejszych dóbr kultury, znajdujących się w 

zbiorach publicznych i poza nimi. Wprowadza również nową formę ochrony dla 

zabytków, które znajdą się na Liście Skarbów Dziedzictwa. Zapisy ustawy 

ujednolicają także zasady dokonywania wpisu do rejestru zabytków ruchomych 

i nieruchomych. W ustawie o muzeach zmodyfikowano procedurę dokonywania zmian 

w inwentarzu muzealnym. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec zwrócił uwagę na nieścisłości w 

sformułowaniu niektórych przepisów ustawy i przedstawił kilka propozycji mających 

na celu legislacyjne dopracowanie poszczególnych rozwiązań ustawowych, w tym np. 

zasady, iż zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa nie może być wywożony  

za granicę na stałe ani na pobyt czasowy na podstawie wielokrotnego pozwolenia 

indywidualnego. 
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Wiceminister Żuchowski poparł propozycje przedstawione przez Biuro Legislacyjne. 

W dyskusji senatorowie pytali m.in. o to, czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego ma zarezerwowaną kwotę na realizację obowiązku ochrony zabytków, 

o liczbę zabytków wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa z urzędu i o liczbę 

wszczętych postępowań dotyczących wpisania na nią zabytku na wniosek właściciela.  

Wiceminister Piotr Żuchowski wyjaśnił, że środki na realizację zadania znajdują się 

w budżecie ministerstwa i wynoszą 5 mln zł. Dodał, że Lista Skarbów Dziedzictwa 

obejmować będzie kilkanaście kluczowych arcydzieł i obiektów znajdujących się 

w większości w publicznych zbiorach polskich. Zaznaczył, że wpis na listę będzie 

kwestią formalną, gdyż wszystkie obiekty są zabytkami rejestrowymi bądź znajdują 

się w inwentarzach muzealnych i mają status zabytku. Nowelizacja wprowadza 

jedynie nową formę ochrony, zwiększając finansowy udział państwa.  

Przewodniczący komisji zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy wraz z poprawkami 

zaproponowanymi przez Biuro Legislacyjne. 

Komisja przyjęła wszystkie poprawki senatora Janusza Sepioła.  

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Janusza Sepioła. 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 5 poprawek do ustawy (druk senacki nr 921 B). 

 

Ad 2. Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław 

Rakoczy. 

Ustawa dotyczy trzech kwestii: uregulowania zasad postępowania kwalifikacyjnego 

w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej 

Straży Pożarnej, uregulowania zasad przyznawania urlopu szkoleniowego oraz 

wzrostu uposażenia zasadniczego strażaków z tytułu wysługi lat. Wiceminister 

Stanisław Rakoczy dodał, że propozycja zmiany wpisuje się w sposób jednoznaczny 

w kontynuację rozwijania systemu motywującego do dłuższego pozostawania 

w służbie. 

W dyskusji senator Witold Gintowt-Dziewałtowski pytał o przyczyny podnoszenia 

uposażeń strażaków będących w wieku starszym. Wiceminister wyjaśnił, że jest to 

czynnik zachęcający do pozostania w służbie w pracy sztabowej czy dowódczej ludzi 

z najwyższymi kwalifikacjami i doświadczeniem. Dodał, że wszystkie służby podległe 

MSW kwestię uposażeń mają już uregulowaną.  

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz 

poinformował, że dziennie straż pożarna realizuje około 1600 interwencji, nie tylko 

w zakresie prewencji i gaszenia pożarów, ale także w przypadku zdarzeń związanych 

z kolizjami komunikacyjnymi i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. 

Senatorowie uznali, że proponowane rozwiązania są bardzo potrzebne i oczekiwane. 

Senator Janusz Sepioł zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek  

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony wniosek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senator Janinę Sagatowską. 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 924 B). 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


