
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu 

nr posiedzenia: 114 

data posiedzenia: 18 grudnia 2018 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Opinia komisji w sprawie wniosku senatora Czesława Ryszki o zorganizowanie w Senacie 

wystawy „Polska rzeźbiona orłami”. 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (druk senacki nr 1042, druki sejmowe nr 2897 i 2966). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jerzy Fedorowicz. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Ryszard Bonisławski, Barbara Borys-Damięcka, Grzegorz Czelej, Jerzy Fedorowicz, Jan 

Hamerski, Jan Maria Jackowski, Jarosław Obremski, Maria Pańczyk-Pozdziej, Czesław 

Ryszka, Aleksander Szwed, 

 

 
goście: 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

podsekretarz stanu Wanda Zwinogrodzka ze współpracownikami, 

Kancelaria Senatu: 

wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Pomianowska-Bąk, 

pracownik Biura Legislacyjnego Danuta Drypa. 

 

 

Ad 1. 
 

 Wniosek o zorganizowanie w Senacie wystawy „Polska rzeźbiona orłami” przedstawił senator 

wnioskodawca Czesław Ryszka. 

Wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Pomianowska-Bąk poinformowała, że 

wniosek spełnia wymagania formalne wynikające z zarządzenia marszałka Senatu z dnia 

19 grudnia 2017 r. w sprawie zasad organizowania wystaw w budynku Senatu. 

Przewodniczący komisji Jerzy Fedorowicz zgłosił wniosek o pozytywne zaopiniowanie 

wniosku senatora Czesława Ryszki o zorganizowanie w Senacie wystawy „Polska rzeźbiona 

orłami” pod względem formalnym i merytorycznym. 

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek senatora Czesława Ryszki o zorganizowanie 

w Senacie wystawy „Polska rzeźbiona orłami” pod względem formalnym i merytorycznym. 

 

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/9931/druk/1042.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/51577CA1A572A3A9C1258321002847C6/%24File/2897.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/B1DF317B0716F9A1C12583590068A37B/%24File/2966.pdf


 

 

Ad 2. 
 

 Ustawa reguluje tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów 

w samorządowych instytucjach kultury, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. W ustawie zostały także określone zasady przekształcania 

w państwowe instytucje kultury dwóch instytutów badawczych o profilu humanistycznym: 

Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu i Ośrodka Badań 

Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. 

Ustawę omówiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Wanda Zwinogrodzka. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa przedstawiła opinię w sprawie ustawy. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję.  

Senator Jerzy Fedorowicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Barbara Borys-Damięcka. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1042 A). 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

Opracowano w BPS 

 


