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41. posiedzenie
Komisji Kultury i Środków Przekazu

w dniu 20 czerwca 2007 r.

VI kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o muzeach.



(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 26)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącej Czesław Ryszka)

Zastępca Przewodniczącej Czesław Ryszka:

Serdecznie witam naszego eksperta.
Otwieram czterdzieste pierwsze posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu.
Mamy do przegłosowania jedną poprawkę do ustawy o muzeach, mianowicie

jest to poprawka zgłoszona przez senatora Michalaka, żeby w art. 1 pkt 6 dotyczącym
art. 10 ust. 2 po wyrazie „muzeów” dodać „państwowych”.

Myślę, że dyskusja na ten temat jest zbędna. Głosowanie wykaże, za czym jeste-
śmy, dlatego przechodzimy…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Chyba, że pan minister chciałby jeszcze zabrać głos in gremio…

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Tomasz Merta:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Ta poprawka, chociaż składa się z jednego słowa, jest bardzo znacząca, bo jej sen-

sem jest ograniczenie bezpłatnego charakteru zwiedzania w muzeach w jednym dniu wy-
łącznie do muzeów państwowych. Z punktu widzenia ministra kultury i dziedzictwa naro-
dowego tę poprawkę należy odrzucić, ponieważ naszą intencją jest zachowanie prawa do-
stępu dla obywateli Rzeczypospolitej do dóbr kultury zgromadzonych w muzeach i w tym
sensie uważamy, że zachowanie regulacji, iż w muzeach jeden dzień w przypadku ekspo-
zycji stałej jest dniem bezpłatnym, jest rzeczą bardzo istotną, bardzo ważną. I tak wprowa-
dzamy tu pewnego rodzaju rozluźnienie reżimu, dopuszczając odpłatność wystaw czaso-
wych, żeby dyrektorzy muzeów mogli w tej sprawie podejmować decyzje.

Brońmy jednak tej istotnej, moim zdaniem, ze społecznego punktu widzenia za-
sady, mówiącej o dniu wolnym od opłat w każdym muzeum. Argument, że muzea pań-
stwowe są państwowe, a muzea samorządowe, to jest coś innego, nie przekonuje. To
jest coś innego, ale tak czy inaczej jedne i drugie dysponują finansami publicznymi
i w tym sensie, moim zdaniem, jest w pełni uzasadnione, żeby państwo narzuciło na
nie pewnego rodzaju obowiązek, który służy obywatelom. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącej Czesław Ryszka:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
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Przyznam, że jestem całkowicie pańskiego zdania. Zadaniem naszej Komisji
Kultury i Środków Przekazu jest, żeby wiedza o sztuce, o kulturze szła w naród, a ceny
biletów są nieraz bardzo drogie, zwłaszcza dla młodzieży.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Właśnie.
W takim razie przystępujemy do głosowania. Proszę panów posłów o…
(Głos z sali: Senatorów.)
…senatorów, przepraszam, o ustosunkowanie się.
Kto jest za przyjęciem poprawki w art. 1 pkt 6 do art. 10 ust. 2, aby po wyrazie

„muzeów”, dodać „państwowych”?
Kto jest za? (0)
Kto jest przeciw? (7)
Nie ma wstrzymujących się.
Bardzo dziękuję, wszyscy… Ile głosów przeciw? 7.
7 senatorów głosowało przeciw – poprawka została odrzucona.
Mamy do przegłosowania jeszcze poprawkę drugą: w art. 5 użyte po raz drugi

wyrazy „w art. 7 ust. 3” zastępuje się wyrazami „w art. 7 ust. 5”. To jest tylko taka po-
prawka merytoryczna.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Kto jest za przyjęciem tej drugiej poprawki? Proszę podnieść rękę. (7)
Dziękuję. Wszyscy senatorowie głosowali za przyjęciem poprawki drugiej.
W takim razie zamykam…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak. Sprawozdawcą komisji, jak przypuszczam, będzie senator Wojtczak, który

dzisiaj także był sprawozdawcą. To chyba wszystko.
Bardzo dziękuję panom senatorom za obecność.
Zamykam czterdzieste pierwsze posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu.
Dziękuję panu ministrowi za obecność.

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 31)
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