
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu 

nr posiedzenia: 19 

data posiedzenia: 24 listopada 2020 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa 

kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r (druk senacki nr 244, druki 

sejmowe nr 520 i 601). 

2. Informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Rozwoju, 

Pracy i Technologii na temat pomocy dla środowisk kultury w czasie pandemii COVID-19. 

3. Rozważenie propozycji zorganizowania w Senacie wystawy „Dekalog Wartości. Co 

naprawdę jest ważne w życiu?”. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 zastępca przewodniczącej komisji Jan Maria Jackowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Bogdan Borusewicz, Barbara Borys-Damięcka, Grzegorz Czelej, Jerzy Fedorowicz, Jan 

Hamerski, Jan Maria Jackowski, Ewa Matecka, Aleksander Pociej, Aleksander Szwed, 

senatorowie: 

Halina Bieda, Beata Małecka-Libera, Kazimierz Kleina, Marcin Bosacki, 

 

goście, m.in.: 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

podsekretarz stanu Magdalena Gawin, 

podsekretarz stanu Wanda Zwinogrodzka ze współpracownikami, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

sekretarz stanu Piotr Wawrzyk, 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii: 

podsekretarz stanu Marek Niedużak, 

Opera Krakowska: 

dyrektor Bogusław Nowak, 

Teatr Wybrzeże w Gdańsku: 

dyrektor Adam Orzechowski, 

autorka wystawy „Dekalog Wartości. Co naprawdę jest ważne w życiu?” Agnieszka Pietruszka, 

 

Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Danuta Drypa, 

dyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Agata Karwowska-Sokołowska. 
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Ad 1. 
 

 Ustawa dotyczy zapewnienia ochrony zabytkom podwodnego dziedzictwa kulturowego 

w miejscu ich zalegania m.in. poprzez całkowite wyłączenie ich ze sprzedaży. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Senator Jan Maria Jackowski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jan Maria Jackowski. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 244 B). 

 

Ad 2. 
 

 Informację na temat pomocy dla środowisk kultury w czasie pandemii COVID-19 przedstawili 

podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wanda Zwinogrodzka 

oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak. 

Wiceminister Wanda Zwinogrodzka poinformowała, że całkowita wartość dotychczasowej 

pomocy dla sektora kultury jest szacowana na ponad 6 mld zł. Wyjaśniła, że fundusze były 

rozdzielone według poszczególnych grup adresatów. Oddzielne kryteria oceny dotyczyły 

samorządowych instytucji kultury, inne – organizacji pozarządowych i jeszcze inne – 

przedsiębiorców. Jej zdaniem proponowane przez senatorów wprowadzenie kryteriów zgodnie 

z typem merytorycznej działalności i próba oddzielenia np. działalności teatralnej od 

rozrywkowej czy muzycznej mogłyby nie wyznaczać wystarczająco ostrych granic podziału. 

Przypomniała także, że Fundusz Wsparcia Kultury został pomyślany jako forma aktywizacji 

branży i wsparcie utrzymania miejsc pracy, a nie jako pomoc socjalna. Odniosła się także do 

kwestii wstrzymania wypłat. Podkreśliła, że wpłynęły skargi dotyczące kilkudziesięciu 

wniosków, dlatego zdecydowano o analizie całego programu. Wskazała, że kwestia wsparcia 

dla freelancerów jest jednym z filarów nowej, szóstej tarczy antykryzysowej. Wiceminister 

zadeklarowała natomiast zastanowienie się nad bonem kulturalnym. Przyznała także, że 

rozważane jest przedłużenie czasu na rozliczenie się z przyznanych dotacji.  

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak podkreślił 

z kolei, że wartość dotychczasowej pomocy z tarczy antykryzysowej przyznanej działającym 

w obszarze kultury przedsiębiorcom to, według stanu na 18 listopada 2020 r., 152,98 mld zł. 

Rozwiązania te, skierowane do wszystkich firm, obejmowały m.in. zwolnienia ze składek ZUS, 

świadczenie postojowe, dofinasowanie do wynagrodzeń czy subwencje finansowe.  

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. 

Senator Barbara Borys-Damięcka zgłosiła wniosek o wystąpienie do ministra kultury, 

dziedzictwa narodowego i sportu w sprawie przesunięcia terminu wykorzystania wsparcia 

finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub 

tańca. 

Przewodniczący obradom senator Jan Maria Jackowski zaproponował przygotowanie przez 

senator Barbarę Borys-Damięcką stanowiska komisji w tej sprawie i przyjęcie go na jednym 

z najbliższych posiedzeń komisji. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wystąpienie do ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu w sprawie 

przesunięcia terminu wykorzystania wsparcia finansowego jednostek prowadzących 

działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca. 



 

 

Ad 3. 
 

 Propozycję zorganizowania w Senacie wystawy „Dekalog Wartości. Co naprawdę jest ważne 

w życiu?” przedstawiła autorka wystawy Agnieszka Pietruszka. Poinformowała, że wystawa 

prezentuje portrety i wypowiedzi bohaterów polskiej edycji projektu zrealizowanego w 2012 r., 

znane i szanowane postaci z różnych środowisk kultury, sztuki, nauki. Postaci te odpowiadają 

na pytanie, co dla nich jest naprawdę ważne w życiu. Celem wystawy jest zaprezentowanie 

wartości, które łączą ludzi niezależnie od tego, kim są, co robią, gdzie żyją. To poszukiwanie 

odpowiedzi na pytanie, jakimi wartościami powinniśmy się kierować, czy są wartości 

ponadczasowe. To próba odpowiedzi na pytanie, jak odnaleźć siebie we współczesnym 

świecie. To nawiązanie dialogu pokoleń, to powrót do korzeni, do wartości, które tworzą 

i budują. 

Senator Jan Maria Jackowski zgłosił wniosek o pozytywne rozpatrzenie propozycji 

zorganizowania w Senacie wystawy „Dekalog Wartości. Co naprawdę jest ważne w życiu?”. 

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o zorganizowanie w Senacie wystawy „Dekalog Wartości. Co naprawdę jest 

ważne w życiu?”. 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


