
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Kultury i Środków Przekazu (88.) 

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej (255.) 

w dniu 25 czerwca 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach.



(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 50)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
Janusz Sepioł)

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Bardzo proszę o zajmowanie miejsc i przerwanie 

rozmów.
Proszę państwa, otwieram wspólne posiedzenie Komisji 

Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Witam pana ministra Żuchowskiego i towarzyszących 
mu współpracowników.

Proszę państwa, spotkanie jest potrzebne, ponieważ 
wprawdzie w czasie debaty plenarnej nie zgłoszono po-
prawek, ale nasze komisje w trakcie swoich obrad zgło-
siły rozbieżne poprawki. Jest wprawdzie pięć poprawek 
wspólnych, ale dwie są różne i musimy w tej chwili do 
nich wspólnie się ustosunkować.

W związku z tym chciałbym, żebyśmy przystąpili do 
głosowania nad poszczególnymi poprawkami.

Poprawka pierwsza w zestawieniu to poprawka przyjęta 
przez Komisję Kultury i Środków Przekazu, polegająca na 
wykreśleniu pktów 4 i 5 w art. 1. Przypomnę, że te przepisy 
odnoszą się do zabytków nieruchomych, więc są trochę bez 
związku z przedkładaną ustawą.

Ale proszę pana ministra o odpowiedź, czy popiera tę 
poprawkę. 

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Piotr Żuchowski:
Tak, popieram.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki? (18)
Czy ktoś jest przeciw? (0)
Czy ktoś się wstrzymał? (0)
Poprawka została przyjęta jednogłośnie, jednomyślnie.

Teraz chciałbym państwu zaproponować, żeby popraw-
ki, które były przyjęte przez obie komisje, przegłosować 
en block.

Czy ktoś jest przeciwko? Nie.
W związku z tym przegłosujemy wszystkie poprawki, 

czyli poprawkę drugą, poprawkę czwartą, poprawkę piątą, 
poprawkę szóstą i poprawkę siódmą, w bloku.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (19)
Jednogłośnie za.
W związku z tym przystępujemy do głosowania nad 

poprawką trzecią, w której też następuje wykreślenie dwóch 
przepisów. Tu chodzi o przypadek, kiedy prace konser-
watorskie nie zmieniły stanu zabytku, i o to, żeby wtedy 
wojewódzki konserwator czy minister mogli odstępować 
od wydawania nakazu doprowadzenia do stanu właściwego, 
ponieważ prace i tak nic nie zmieniły.

Rozumiem, że pan minister popiera tę poprawkę?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Piotr Żuchowski:

Popieram zdjęcie tego zapisu.
(Przewodniczący Janusz Sepioł: Poprawkę polegającą 

na skreśleniu tych przepisów.)
Tak jest.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Dobrze.
Kto z państwa jest za? (19)
Jednogłośnie za. Dziękuję bardzo.
W ten sposób wyczerpaliśmy program prac naszych 

komisji.
W związku z tym zamykam wspólne posiedzenie na-

szych komisji…
A, liczę na to, że pan senator Świeykowski dalej będzie 

sprawozdawcą, tym razem połączonych komisji.
(Senator Aleksander Świeykowski: Tak.)
Dziękuję bardzo.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 53)
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