
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu 

nr posiedzenia: 32 

data posiedzenia: 11 maja 2021 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 

ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk senacki nr 370, druki sejmowe nr 1012, 

1037 i 1037-A). 

2. Sprawy różne. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła: 

 przewodnicząca komisji Barbara Zdrojewska. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

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

Hamerski, Jan Maria Jackowski, Barbara Zdrojewska, 

 

goście, m.in.: 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: 

podsekretarz stanu Magdalena Gawin ze współpracownikiem, 

Krajowa Administracja Skarbowa: 

ekspert Służby Celno-Skarbowej w Departamencie Ceł Anna Skaldawska, 

Sejm RP: 

poseł sprawozdawca Jacek Świat, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Maciej Telec. 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów UE, jeśli chodzi o wprowadzanie i przywóz 

dóbr kultury do UE. W myśl ustawy zakazany będzie przywóz do Polski dóbr kultury, które 

zostały wyprowadzone z państwa, które nie należy do Unii Europejskiej, a w którym dobra te 

powstały lub zostały odkryte – z naruszeniem przepisów ustawowych lub wykonawczych tego 

państwa. Za złamanie tego zakazu sprawcy będzie groziła grzywna, kara ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Ustawę omówiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu Magdalena Gawin. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec nie miał uwag o charakterze legislacyjnym. 

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/11389/druk/370.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/829FBC4952D669FAC125869A003CDCF6/%24File/1012.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/E79606A694323F5AC12586B600405F7D/%24File/1037.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/5DC3671DCD11EDC6C12586B8004225F5/%24File/1037-A.pdf


 

 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Przewodnicząca komisji Barbara Zdrojewska zgłosiła wniosek o przyjęcie ustawy bez 

poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek jednogłośnie. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Barbara Zdrojewska. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 370 A). 

 

Ad 2. 
 

 Senatorowie omówili propozycje tematów kontroli do Planu pracy NIK na 2022 rok oraz 

dyskutowali nad propozycjami tematów posiedzeń komisji w II połowie 2021 roku. 

 
 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


