
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu 

nr posiedzenia: 151  nr posiedzenia: 31 

data posiedzenia: 5 maja 2021 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych 

podmiotów (druk senacki nr 357). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: 

Rafał Ambrozik, Marek Borowski, Krzysztof Brejza, Leszek Czarnobaj, Grzegorz Czelej, 

Jerzy Czerwiński, Stanisław Gawłowski, Stanisław Gogacz, Jolanta Hibner, Jan Maria 

Jackowski, Bogdan Klich, Magdalena Kochan, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Marek 

Komorowski, Małgorzata Kopiczko, Krzysztof Kwiatkowski, Jan Filip Libicki, Marek 

Martynowski, Ewa Matecka, Krzysztof Mróz, Marek Pęk, Wojciech Piecha, Krzysztof 

Słoń, Lidia Staroń, Adam Szejnfeld, Aleksander Szwed, Wadim Tyszkiewicz, Kazimierz 

Michał Ujazdowski, Jerzy Wcisła, Barbara Zdrojewska,  

 

 
senatorowie członkowie Komisji Kultury i Środków Przekazu: 

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

Hamerski, Jan Maria Jackowski, Aleksander Pociej, Barbara Zdrojewska, 

 

 
przedstawiciel wnioskodawców: 

 senator Zygmunt Frankiewicz, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: 

podsekretarz stanu Magdalena Gawin ze współpracownikiem, 

Ministerstwo Aktywów Państwowych: 

sekretarz stanu Artur Soboń ze współpracownikiem, 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej: 

przewodniczący zarządu Zbigniew Pawlak, 

zastępca przewodniczącego zarządu Bartłomiej Pikiewicz, 

Sejm RP: 

poseł Wanda Nowicka, 

 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/druki/350/357.pdf


 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Katarzyna Majewska, Jakub Zabielski. 

 

 

Ad 1. 
 

 Projekt ustawy omówił przedstawiciel wnioskodawców, senator Zygmunt Frankiewicz. Celem 

nowelizacji jest umożliwienie udzielenia dotacji z budżetu państwa Stowarzyszeniu 

Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, podmiotowi zarządzającemu zakładem górniczym 

Zabytkowa Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, 

z przeznaczeniem na utrzymanie, zabezpieczenie i ratowanie zabytkowych części tego zakładu. 

Przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Zbigniew Pawlak 

wskazał, iż potrzeba nowelizacji jest następstwem zmian w przepisach prawa geologicznego 

i górniczego, które mają bezpośredni wpływ na sytuację prawną i finansową zakładu 

górniczego oraz zarządzającego nim stowarzyszenia, a także poniesionych w związku 

z pandemią COVID-19 strat. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Magdalena 

Gawin wskazała, iż stowarzyszenie otrzymało w ramach tarczy antykryzysowej 500 tysięcy zł, 

nigdy zaś nie występowało do ministerstwa o przyznanie jakiejkolwiek dotacji czy pomocy 

finansowej. Przyznała, iż koszty utrzymania, zabezpieczenia i ratowania obiektów wpisanych 

na listę światowego dziedzictwa UNESCO nie mogą obciążać wyłącznie organizacji 

pozarządowej, jednak na obecnym etapie negatywnie opiniuje projekt ustawy. Jako 

uzasadnienie wskazała to, iż np. korytarze kopalni należą do Skarbu Państwa i zarządza nimi 

marszałek województwa, a finansowanie kopalni wymaga przygotowania nowego planu 

zarządzania, który będzie stabilizował sytuację na wiele lat. Nadto sytuację ułatwiłoby 

powołanie instytucji kultury zarządzającej kopalnią. Zadeklarowała udział w negocjacjach 

między marszałkiem a stowarzyszeniem w sprawie powołania takiej instytucji. 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Artur Soboń wyjaśnił, iż na mocy 

zmienianej tym projektem ustawy udzielono pomocy określonym jednostkom nie na ich 

działalność kulturalną, ale na prowadzenie procesów likwidacji części niezabytkowych kopalni 

lub też zabezpieczenia i ratowania części zabytkowych kopalni. Nadto w budżecie nie ma 

zapewnionych środków na dodatkową pomoc dla tej kopalni. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski podniósł kwestię pomocy publicznej 

i konieczności ewentualnego notyfikowania projektu. Zasugerował wystąpienie do prezesa 

UOKiK o opinię, czy taka pomoc zgodnie z prawem będzie mogła być udzielona.  

Nad projektem ustawy przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i Ministerstwa 

Aktywów Państwowych.  

Senator Halina Bieda zaapelowała o przyjęcie projektu ustawy, podkreślając, że ewentualne 

negocjacje w sprawie powołania instytucji kultury mającej opiekować się kopalnią nie stoją 

temu na przeszkodzie. 

Poseł Wanda Nowicka wskazała, iż w Sejmie złożono projekt ustawy również zmierzający do 

przyznania pomocy finansowej podmiotowi opiekującemu się kopalnią, ale nie jest obecnie 

procedowany. 

Przewodniczący obradom senator Krzysztof Kwiatkowski wskazał, iż wobec zgłoszonych 

wątpliwości wystąpi do prezesa UOKiK o opinię co do możliwości oraz warunków 

ewentualnego udzielenia pomocy publicznej stowarzyszeniu zarządzającemu obiektem 

wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO (czy też nowo powstałej instytucji 

kultury) z przeznaczeniem na utrzymanie, zabezpieczenie i ratowanie zabytkowych części tego 

obiektu.  

Senator Jerzy Czerwiński zaapelował o wystąpienie do marszałka województwa śląskiego 

o informację na temat propozycji finansowania kopalni przedstawionej stowarzyszeniu wraz 

z propozycją powołania instytucji kultury. 



 

 

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski ogłosił przerwę w obradach 

do czasu otrzymania odpowiedzi od prezesa UOKiK oraz marszałka województwa śląskiego. 

Konkluzja: 

 Komisje postanowiły kontynuować prace nad projektem ustawy. 

 

  

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

Opracowano w BPS 

 


