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Transformacja ustrojowa niepodległego państwa 
polskiego w latach 90. XX wieku w istotny sposób 
wpłynęła na główne kierunki podejmowanych w tym 
czasie przez komisję prac legislacyjnych oraz inicjatyw 
ustawodawczych. Ówczesne działania komisji dotyczyły 
przede wszystkim finansowania kultury w warunkach 
wolnorynkowych, zmian strukturalno-ekonomicznych 
w obszarze kultury oraz ochrony dóbr kultury 
o szczególnej wartości narodowej i historycznej.
Warto wyróżnić dwa projekty nowelizacji ustaw 
przygotowane przez komisję. W projekcie dotyczącym 
reformy administracyjnej i systemu oświaty 
zaproponowano, by szkoły artystyczne pozostawić 
w gestii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
i nie przekazywać nadzoru nad nimi samorządowi 
terytorialnemu. Z kolei w projekcie nowelizacji ustawy 
o radiofonii i telewizji wprowadzono zapis ustanawiający 
instytucję nadawcy społecznego. Oba projekty uzyskały 
poparcie Senatu, a następnie zostały przyjęte przez Sejm.
W związku z przystąpieniem w 2004 r. Polski do Unii 
Europejskiej komisja angażowała się w działania na rzecz 
upowszechnienia znajomości procedur pozyskiwania 
środków unijnych na cele związane z ochroną dziedzictwa 
narodowego. Z inicjatywy komisji odbyła się konferencja 
dotycząca warunków zachowania dziedzictwa kulturowego 
po przystąpieniu do Unii Europejskiej.

Po 2007 r. prace komisji dotyczyły głównie zagadnień 
związanych z misją mediów publicznych, finansowaniem 
misji publicznej Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, 
strategii działania Telewizji Polskiej oraz jej zadań jako 
nadawcy publicznego. Komisja zaproponowała Senatowi 
przyjęcie ustawy medialnej, w której zostały określone 
zadania publiczne w dziedzinie usług medialnych. 
W trakcie prac nad ustawą komisja zorganizowała 
seminarium dotyczące misji mediów publicznych. 
Kolejnym istotnym dla funkcjonowania mediów 
publicznych aktem legislacyjnym zaopiniowanym 

pozytywnie przez komisję była ustawa o radiofonii 
i telewizji.
Komisja zajmowała się także prawem autorskim. 
Prace nad ustawą dotyczącą tego zagadnienia zostały 
poprzedzone dwiema konferencjami zorganizowanymi 
z inicjatywy komisji.
W 2009 r. komisja przygotowała projekt uchwały Senatu 
w sprawie uczczenia pamięci poety Juliusza Słowackiego 
w Jego 200. rocznicę urodzin i 160. rocznicę śmierci oraz 
projekt uchwały Senatu w sprawie ogłoszenia roku 2010 
Rokiem Fryderyka Chopina w 200. rocznicę urodzin tego 
najwybitniejszego polskiego kompozytora.

Komisja organizuje posiedzenia seminaryjne 
i konferencje, które nierzadko dają początek debatom 
publicznym. W latach 2005–2007 komisja uczestniczyła 
w pracach nad powołaniem Europejskiego Centrum 
Solidarności w Gdańsku oraz nad utworzeniem kanału 
tematycznego TVP Historia w telewizji publicznej.
Z inicjatywy komisji Senat ustanowił rok 2006 Rokiem 
Języka Polskiego. Ówczesna przewodnicząca komisji, 
Krystyna Bochenek, zainicjowała zorganizowaną 
w ramach Roku Języka Polskiego konferencję na temat 
języka polskiej legislacji i języka polityków.
W 2008 r. komisja zorganizowała konferencję 
poświęconą działalności muzeów, a w 2010 r. konferencję 
na temat gwar śląskich jako nośników kultury i tradycji.
Członkowie komisji aktywnie brali udział w obradach 
VI Kongresu Kultury Polskiej, który odbył się 
w Krakowie w 2009 r.
Senatorowie uczestniczą w spotkaniach komisji 
zajmujących się sprawami kultury, działających 
w parlamentach państw członków Unii Europejskiej.
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