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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
na 89. posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2011 r. ustawę  

o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) Grzegorz Schetyna 
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USTAWA 

z dnia 1 kwietnia 2011 r. 

 

o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 102, poz. 710 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817) wprowadza się następują-
ce zmiany: 

1) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu: 

„Art. 25a. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego może, w drodze zarządzenia, przekształcić państwową instytu-
cję filmową w państwową instytucję kultury w rozumieniu ustawy z 
dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działal-
ności kulturalnej. Zarządzenie o przekształceniu państwowej instytu-
cji filmowej w państwową instytucję kultury stanowi jednocześnie akt 
o utworzeniu państwowej instytucji kultury. 

2. Przy przekształceniu państwowej instytucji filmowej w państwową 
instytucję kultury minister właściwy do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego uwzględnia: 

1) potrzeby państwa wynikające z zadań w zakresie upowszechnia-
nia kultury filmowej; 

2) warunki finansowe, ekonomiczne, organizacyjne i techniczne 
niezbędne do funkcjonowania tworzonej państwowej instytucji 
kultury. 

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego staje się, z dniem utworzenia państwowej instytucji kultury, or-
ganizatorem w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego, niezwłocznie po utworzeniu państwowej instytucji kultury, 
wykreśli państwową instytucję filmową z rejestru państwowych insty-
tucji filmowych, nada statut państwowej instytucji kultury oraz doko-
na jej wpisu do rejestru instytucji kultury. 

5. Z dniem utworzenia państwowej instytucji kultury ustaje działalność 
ogólnego zebrania pracowników i rady pracowniczej państwowej in-
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stytucji filmowej. Dyrektor państwowej instytucji filmowej pełni 
funkcję do czasu powołania dyrektora państwowej instytucji kultury.  

6. Z dniem utworzenia państwowej instytucji kultury pracownicy pań-
stwowej instytucji filmowej stają się pracownikami państwowej insty-
tucji kultury. 

7. Z dniem utworzenia państwowej instytucji kultury mienie państwowej 
instytucji filmowej staje się mieniem państwowej instytucji kultury. 

8. Z dniem utworzenia państwowa instytucja kultury wstępuje we 
wszystkie stosunki prawne, których podmiotem była państwowa in-
stytucja filmowa.”;  

2) w art. 26a pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 19 ust. 1 tej ustawy lub państwowa 
instytucja filmowa nie spełnia zadań określonych w statucie bądź do dnia 31 
grudnia 2012 r. nie została podjęta decyzja o likwidacji państwowej instytucji 
filmowej lub państwowa instytucja filmowa nie została skomercjalizowana – in-
stytucja ta podlega likwidacji z inicjatywy ministra właściwego do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego;”.  

 

Art. 2. 

Postępowania w sprawie likwidacji państwowych instytucji filmowych, wszczęte 
z inicjatywy ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i 
niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są prowadzone według 
przepisów dotychczasowych.  

 

Art. 3.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 (-) Grzegorz Schetyna 
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