
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu 

nr posiedzenia: 20 

data posiedzenia: 26 listopada 2020 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Uchwała komisji w sprawie przesunięcia terminu wykorzystania wsparcia finansowego 

jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca. 

2. Uchwała komisji w sprawie informacji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

na temat wsparcia dla środowisk kultury w czasie pandemii COVID-19. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła: 

 przewodnicząca komisji Barbara Zdrojewska. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Bogdan Borusewicz, Barbara Borys-Damięcka, Jan Hamerski, Jan Maria Jackowski, Ewa 

Matecka, Aleksander Pociej, Aleksander Szwed, Barbara Zdrojewska, 

 

Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Marek Jarentowski. 

 

 

Ad 1. 
 

 Rozpatrywany projekt uchwały ma na celu przesunięcie terminu wykorzystania wsparcia 

finansowego dla jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki 

lub tańca. Komisja wnosi o przesunięcie tego terminu na dzień 31 marca 2021 r. i w związku 

z tym wzywa Radę Ministrów do zmiany rozporządzenia w tej sprawie. 

Projekt uchwały omówiła senator Barbara Borys-Damięcka. 

Przewodnicząca komisji Barbara Zdrojewska zgłosiła wniosek o przyjęcie projektu uchwały 

bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja podjęła uchwałę w sprawie przesunięcia terminu wykorzystania wsparcia 

finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub 

tańca bez poprawek. 

 

Ad 2. 
 

 Rozpatrywany projekt uchwały ma na celu pilne udostępnienie komisji i opinii publicznej 

informacji dotyczącej dotychczasowego wsparcia finansowego udzielonego środowisku 

kultury w związku z pandemią, w łącznej kwocie 6 mld zł, wraz ze wskazaniem kwot wsparcia 



 

 

kierowanych do poszczególnych grup adresatów. 

Projekt uchwały omówiła senator Barbara Zdrojewska. 

Senator Ewa Matecka zgłosiła poprawki do projektu uchwały. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła poprawki senator Ewy Mateckiej. 

Przewodnicząca komisji Barbara Zdrojewska zgłosiła wniosek o przyjęcie projektu uchwały 

w formie jednolitego tekstu wraz ze zgłoszonymi poprawkami. 

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja podjęła uchwałę w sprawie informacji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu na temat wsparcia dla środowisk kultury w czasie pandemii COVID-19 wraz ze 

zgłoszonymi poprawkami. 

 

 

Opracowano w BPS 

 


