
kandydatów oraz imiona, nazwiska
i adresy nie wi´cej ni˝ 5 najlep-
szych kandydatów uszeregowa-
nych wed∏ug poziomu spe∏niania
przez nich wymagaƒ okreÊlonych
w og∏oszeniu o naborze;

2) informacj´ o zastosowanych meto-
dach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru. 

Art. 107f. 1. Informacj´ o wyniku naboru upo-
wszechnia si´ w terminie 14 dni od
dnia zatrudnienia wybranego kandy-
data albo zakoƒczenia naboru, w przy-
padku gdy w jego wyniku nie dosz∏o
do zatrudnienia ˝adnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, za-
wiera:

1) nazw´ i adres urz´du;

2) okreÊlenie stanowiska pracy;

3) imi´ i nazwisko kandydata oraz jego
miejsce zamieszkania w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru
kandydata albo uzasadnienie nieza-
trudnienia ˝adnego kandydata.

3. Informacj´ o wyniku naboru upo-
wszechnia si´ w Biuletynie Informacji
Publicznej i w miejscu powszechnie do-

st´pnym w jednostce organizacyjnej,
w której by∏ prowadzony nabór.

Art. 107g. Je˝eli stosunek pracy osoby wy∏onionej
w drodze naboru usta∏ w ciàgu 3 miesi´-
cy od dnia nawiàzania stosunku pracy,
mo˝na zatrudniç na tym samym stanowi-
sku kolejnà osob´ spoÊród najlepszych
kandydatów wymienionych w protokole
tego naboru. Przepisy art. 107f stosuje si´
odpowiednio.”.

Art. 19. Sprawy, które zosta∏y wszcz´te, a nieza-
koƒczone przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy, podlegajà rozpoznaniu wed∏ug przepisów ustaw,
o których mowa w art. 1—18, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà.

Art. 20. 1. Powo∏anie osoby wy∏onionej w drodze
konkursu na stanowisko Szefa S∏u˝by Cywilnej nastà-
pi po zakoƒczeniu kadencji, na którà zosta∏a powo∏ana
osoba zajmujàca to stanowisko w dniu wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy.

2. Osoba, która w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy zajmuje stanowisko zast´pcy Szefa S∏u˝by Cy-
wilnej, pe∏ni swoje obowiàzki do czasu powo∏ania na-
st´pcy, wy∏onionego w drodze konkursu.

Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 30 czerwca 2005 r.

o kinematografii

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady wspierania twórczo-
Êci filmowej i innej dzia∏alnoÊci w dziedzinie kinemato-
grafii oraz ochrony zasobów sztuki filmowej. 

Art. 2. Ustawy nie stosuje si´ do:

1) audiowizualnej rejestracji:

a) wykonaƒ utworów s∏ownych, s∏owno-muzycz-
nych, muzycznych i scenicznych,

b) zdarzeƒ z ˝ycia politycznego, spo∏ecznego, kul-
turalnego, religijnego, gospodarczego i sporto-
wego,

c) sporzàdzanej na potrzeby nauki, nauczania,
techniki, reklamy, promocji, informacji i instruk-
ta˝u,

d) sporzàdzanej na u˝ytek wewn´trzny koÊcio∏ów
i innych zwiàzków wyznaniowych,

e) zdarzeƒ z ˝ycia prywatnego;

2) produkcji filmu i rozpowszechniania filmów przez
jednostki organizacyjne podleg∏e Ministrowi
Obrony Narodowej oraz ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw wewn´trznych lub zlecanych do produk-
cji przez takie jednostki, przeznaczonych do wyko-
nywania zadaƒ zwiàzanych z obronnoÊcià i bezpie-
czeƒstwem paƒstwa lub porzàdkiem publicznym,
a tak˝e produkcji filmów i rozpowszechniania fil-
mów przez jednostki organizacyjne wi´ziennictwa



podleg∏e Ministrowi SprawiedliwoÊci lub zleca-
nych do produkcji przez takie jednostki, przezna-
czonych do wykonywania zadaƒ w zakresie in-
strukta˝u oraz dzia∏alnoÊci ochronnej i resocjaliza-
cyjnej.

Art. 3. 1. Paƒstwo sprawuje mecenat nad dzia∏al-
noÊcià w dziedzinie kinematografii, jako cz´Êci kultury
narodowej, polegajàcy w szczególnoÊci na wspieraniu
produkcji i promocji filmu, upowszechnianiu kultury
filmowej oraz ochronie dziedzictwa kulturalnego
w dziedzinie filmu.

2. Kinematografia obejmuje twórczoÊç filmowà,
produkcj´ filmów, us∏ugi filmowe, dystrybucj´ i rozpo-
wszechnianie filmów, w tym dzia∏alnoÊç kin, upo-
wszechnianie kultury filmowej, promocj´ polskiej
twórczoÊci filmowej oraz gromadzenie, ochron´ i upo-
wszechnianie zasobów sztuki filmowej.

Art. 4. 1. Filmem jest utwór dowolnej d∏ugoÊci,
w tym utwór dokumentalny lub animowany, z∏o˝ony
z serii nast´pujàcych po sobie obrazów z dêwi´kiem lub
bez dêwi´ku, utrwalonych na jakimkolwiek noÊniku
umo˝liwiajàcym wielokrotne odtwarzanie, wywo∏ujà-
cych wra˝enie ruchu i sk∏adajàcych si´ na oryginalnà
ca∏oÊç, wyra˝ajàcà akcj´ (treÊç) w indywidualnej for-
mie, a ponadto, z wyjàtkiem utworów dokumentalnych
i animowanych, przeznaczony do wyÊwietlania w kinie
jako pierwszym polu eksploatacji w rozumieniu prze-
pisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Film uznaje si´ za film polski, je˝eli jego produ-
centem lub koproducentem jest podmiot majàcy sie-
dzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a po-
nadto spe∏niony jest co najmniej jeden z warunków:

1) autor scenariusza lub adaptowanego utworu lite-
rackiego, re˝yser oraz wykonawca jednej z g∏ów-
nych ról sà obywatelami polskimi, udzia∏ Êrodków
finansowych producenta majàcego siedzib´ na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kosztach
produkcji filmu stanowi 100 %, przy czym Êrodki
te, do wysokoÊci 80 % kosztów produkcji filmu,
muszà byç wydatkowane na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a ponadto kopia wzorcowa jest
wykonana w j´zyku polskim;

2) autor scenariusza lub adaptowanego utworu lite-
rackiego lub re˝yser, lub wykonawca jednej
z g∏ównych ról sà obywatelami polskimi, udzia∏
Êrodków finansowych koproducenta majàcego
siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w kosztach produkcji filmu stanowi co najmniej
20 % przy filmie b´dàcym koprodukcjà dwustron-
nà oraz co najmniej 10 % przy filmie b´dàcym ko-
produkcjà wielostronnà, przy czym Êrodki te, do
wysokoÊci 80 % kosztów produkcji filmu, muszà
byç wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a ponadto g∏ówna wersja j´zykowa wy-
konana jest w j´zyku polskim.

Art. 5. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) dystrybucja filmu — nabycie prawa do eksploata-
cji filmu, w tym prawa do wykonywania kopii fil-

mu i przystosowania filmu do eksploatacji w wer-
sji j´zykowej innej ni˝ ta, w której zosta∏ wytwo-
rzony, oraz przekazanie tego prawa innym pod-
miotom w celu rozpowszechniania filmu;

2) film niskobud˝etowy — film, którego koszt pro-
dukcji jest ni˝szy ni˝ dwukrotnoÊç maksymalnej
kwoty dofinansowania filmu ustalonej na dany
rok przez Rad´ Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej;

3) kino — miejsce i zespó∏ urzàdzeƒ technicznych
s∏u˝àcych do publicznego wyÊwietlania filmu;

4) kopia wzorcowa — kopi´ filmu stanowiàcà wzo-
rzec przy produkcji kopii eksploatacyjnych;

5) koproducent filmu — podmiot, który wspólnie
z producentem organizuje, prowadzi i ponosi od-
powiedzialnoÊç za produkcj´ filmu lub który
wspó∏finansuje produkcj´ filmu oraz nabywa
wspó∏udzia∏ w autorskich prawach majàtkowych;

6) producent filmu — osob´ fizycznà, osob´ prawnà
lub jednostk´ organizacyjnà, o której mowa
w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, która podejmu-
je inicjatyw´, faktycznie organizuje, prowadzi i po-
nosi odpowiedzialnoÊç za kreatywny, organizacyj-
ny i finansowy proces produkcji filmu;

7) produkcja filmu — zespó∏ czynnoÊci twórczych,
organizacyjnych, ekonomicznych, prawnych
i technicznych, prowadzàcych do wytworzenia fil-
mu w postaci kopii wzorcowej;

8) rozpowszechnianie filmu — publiczne udost´pnia-
nie filmu w jakikolwiek sposób, z wy∏àczeniem
nadawania przez nadawców telewizyjnych;

9) upowszechnianie kultury filmowej — dzia∏alnoÊç
polegajàcà na organizowaniu przeglàdów, festi-
wali, dni kultury filmowej, sympozjów i innej po-
dobnej dzia∏alnoÊci kulturalnej i edukacyjnej,
a tak˝e wydawanie czasopism oraz publikacji na-
ukowych i kulturalnych, poÊwi´conych sztuce fil-
mowej;

10) us∏ugi filmowe — us∏ugi Êwiadczone w ramach
wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej przez
przedsi´biorców na rzecz producentów dla celów
produkcji filmowej, obejmujàce w szczególnoÊci
czynnoÊci dokonywane przy pomocy w∏asnych
pracowników, udost´pnianie pomieszczeƒ i hal
zdj´ciowych, sprz´tu filmowego bez obs∏ugi oraz
wykonywanie specjalistycznych us∏ug transporto-
wych.

Art. 6. 1. Zadania organów administracji rzàdowej
w zakresie kinematografii realizuje minister w∏aÊciwy
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
zwany dalej „ministrem”.

2. Do zakresu dzia∏ania ministra nale˝y w szczegól-
noÊci:

1) projektowanie kierunków realizacji polityki kultu-
ralnej paƒstwa w dziedzinie kinematografii;
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2) zapewnienie powszechnego dost´pu spo∏eczeƒ-
stwa do dorobku polskiej, europejskiej i Êwiatowej
sztuki filmowej;

3) tworzenie warunków do rozwoju wszystkich ga-
tunków i rodzajów twórczoÊci filmowej;

4) wspieranie rozwoju artystycznego m∏odych twór-
ców;

5) wspieranie edukacji i doskonalenia zawodowego
oraz ochrony zawodów filmowych;

6) wspieranie upowszechniania kultury filmowej
i dzia∏anie na rzecz rozwoju spo∏ecznego ruchu fil-
mowego oraz piÊmiennictwa filmowego.

Rozdzia∏ 2

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Art. 7. 1. W celu wspierania rozwoju kinematogra-
fii tworzy si´ Polski Instytut Sztuki Filmowej, zwany da-
lej „Instytutem”, b´dàcy paƒstwowà osobà prawnà.

2. Siedzibà Instytutu jest miasto sto∏eczne Warszawa.

Art. 8. 1. Instytut realizuje zadania z zakresu polity-
ki paƒstwa w dziedzinie kinematografii, w szczególno-
Êci przez:

1) tworzenie warunków do rozwoju polskiej produk-
cji filmów i koprodukcji filmowej;

2) inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich ga-
tunków polskiej twórczoÊci filmowej, a w szcze-
gólnoÊci filmów artystycznych w tym przygotowa-
nia projektów filmowych, produkcji filmów i roz-
powszechniania filmów;

3) wspieranie dzia∏aƒ majàcych na celu tworzenie
warunków powszechnego dost´pu do dorobku
polskiej, europejskiej i Êwiatowej sztuki filmowej;

4) wspieranie debiutów filmowych oraz rozwoju ar-
tystycznego m∏odych twórców filmowych;

5) promocj´ polskiej twórczoÊci filmowej;

6) dofinansowywanie przedsi´wzi´ç z zakresu przy-
gotowania projektów filmowych, produkcji fil-
mów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania fil-
mów, promocji polskiej twórczoÊci filmowej i upo-
wszechniania kultury filmowej, w tym produkcji
filmów podejmowanych przez Êrodowiska polo-
nijne;

7) Êwiadczenie us∏ug eksperckich organom admini-
stracji publicznej;

8) wspieranie utrzymywania archiwów filmowych;

9) wspieranie rozwoju potencja∏u polskiego niezale˝-
nego przemys∏u kinematograficznego, a w szcze-
gólnoÊci ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców dzia-
∏ajàcych w kinematografii.

2. Instytut, w zakresie realizacji zadaƒ, o których
mowa w ust. 1, wspó∏pracuje z organami administra-
cji rzàdowej i jednostkami samorzàdu terytorialnego.

Art. 9. 1. Instytut samodzielnie gospodaruje mie-
niem oraz prowadzi samodzielnà gospodark´ w ra-
mach posiadanych Êrodków, kierujàc si´ zasadà efek-
tywnego ich wykorzystania.

2. Instytut nie mo˝e wykonywaç dzia∏alnoÊci go-
spodarczej.

Art. 10. 1. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià Instytutu spra-
wuje minister.

2. Minister, w terminie 30 dni, bada uchwa∏y po-
dejmowane przez Rad´ Instytutu i przesy∏ane mu nie-
zw∏ocznie przez ten organ, w zakresie zgodnoÊci z pra-
wem, i stwierdza niewa˝noÊç uchwa∏y w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, je˝eli narusza ona prawo lub stwarza zagro-
˝enie wystàpienia ujemnego wyniku finansowego.

3. Minister zatwierdza roczny plan dzia∏alnoÊci
oraz roczny plan finansowy Instytutu.

4. Minister rozpatruje i zatwierdza roczne sprawoz-
danie z dzia∏alnoÊci oraz roczne sprawozdanie finan-
sowe Instytutu.

5. Minister wskazuje bieg∏ego rewidenta do bada-
nia rocznego sprawozdania finansowego.

Art. 11. 1. Instytut dzia∏a na podstawie ustawy
i statutu.

2. Minister, w drodze zarzàdzenia, nadaje Instytu-
towi statut, w którym okreÊla w szczególnoÊci:

1) szczegó∏owy zakres dzia∏ania Instytutu,

2) organizacj´ wewn´trznà Instytutu,

3) szczegó∏owe zadania organów Instytutu oraz tryb
ich dzia∏ania

— uwzgl´dniajàc stworzenie w∏aÊciwych warunków
do prawid∏owej realizacji zadaƒ przez Instytut.

3. Zarzàdzenie, o którym mowa w ust. 2, og∏asza
si´ w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.

Art. 12. Organami Instytutu sà:

1) Dyrektor Instytutu, zwany dalej „Dyrektorem”;

2) Rada Instytutu, zwana dalej „Radà”. 

Art. 13. 1. Dyrektor kieruje Instytutem i reprezentu-
je go na zewnàtrz.

2. Do zadaƒ Dyrektora nale˝y w szczególnoÊci:

1) opracowanie rocznego planu dzia∏alnoÊci oraz
rocznego planu finansowego Instytutu, a tak˝e
wyst´powanie do ministra z wnioskami w sprawie
wysokoÊci dotacji na realizacj´ zadaƒ Instytutu;
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2) sporzàdzanie rocznego sprawozdania z dzia∏alno-
Êci Instytutu oraz rocznego sprawozdania finanso-
wego Instytutu;

3) dofinansowywanie przedsi´wzi´ç z zakresu przy-
gotowania projektów filmowych, produkcji fil-
mów, dystrybucji i rozpowszechniania filmów,
promocji twórczoÊci filmowej oraz upowszechnia-
nia kultury filmowej, po zasi´gni´ciu opinii eks-
pertów wskazanych przez ministra spoÊród przed-
stawicieli Êrodowisk filmowych;

4) sprawowanie zarzàdu majàtkiem Instytutu;

5) prowadzenie gospodarki finansowej Instytutu.

3. Dyrektor mo˝e ustanawiaç stypendia i nagrody
ze Êrodków Instytutu.

Art. 14. 1. Dyrektora powo∏uje minister po prze-
prowadzeniu konkursu. Komisj´ konkursowà powo∏u-
je minister, w szczególnoÊci spoÊród kandydatów
zg∏oszonych przez Êrodowiska filmowe, w tym twór-
ców i producentów filmowych oraz zwiàzki zawodowe
dzia∏ajàce w kinematografii.

2. Kadencja Dyrektora trwa 5 lat. 

3. Funkcj´ Dyrektora mo˝na pe∏niç nie wi´cej ni˝
przez dwie kadencje.

4. Zast´pc´ Dyrektora powo∏uje i odwo∏uje mini-
ster na wniosek Dyrektora.

5. Dyrektor i jego zast´pca sà zatrudniani na pod-
stawie powo∏ania, z tym ˝e do Dyrektora nie stosuje
si´ art. 70 § 1 Kodeksu pracy.

6. Minister mo˝e odwo∏aç Dyrektora, po zasi´gni´-
ciu opinii Rady, przed up∏ywem kadencji w przypadku:

1) dzia∏ania z naruszeniem prawa;

2) zrzeczenia si´ funkcji;

3) choroby uniemo˝liwiajàcej sprawowanie funkcji;

4) skazania prawomocnym wyrokiem za umyÊlne
przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo skarbo-
we;

5) niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finanso-
wego Instytutu;

6) negatywnej opinii Rady w zakresie, o którym mo-
wa w art. 17 ust. 1 pkt 3.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, mini-
ster mo˝e odwo∏aç Dyrektora równie˝ na wniosek Ra-
dy.

8. W okresie kierowania Instytutem Dyrektor nie
mo˝e wykonywaç innej dzia∏alnoÊci zwiàzanej z kine-
matografià, a w szczególnoÊci byç zatrudniony w in-
stytucjach kultury oraz podmiotach wykonujàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie produkcji filmów
i dystrybucji filmów, posiadaç akcji lub udzia∏ów w ta-
kich podmiotach, a tak˝e byç cz∏onkiem ich organów.

9. Minister okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, spo-
sób og∏aszania, organizacj´ i tryb przeprowadzania
konkursu, a tak˝e sk∏ad, sposób powo∏ania oraz zada-
nia komisji konkursowej, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci potrzeb´ sprawnego przeprowadzenia konkursu
oraz wszechstronnej oceny kwalifikacji kandydatów.

Art. 15. 1. Rada sk∏ada si´ z jedenastu cz∏onków
powo∏ywanych na okres 3 lat przez ministra. 

2. W sk∏ad Rady minister powo∏uje:

1) trzech cz∏onków zg∏oszonych przez twórców fil-
mowych;

2) jednego cz∏onka zg∏oszonego przez producentów
filmowych;

3) jednego cz∏onka zg∏oszonego przez zwiàzki zawo-
dowe dzia∏ajàce w sferze kinematografii;

4) pi´ciu cz∏onków zg∏oszonych przez podmioty,
o których mowa w art. 19 ust. 1—5;

5) jednego cz∏onka reprezentujàcego ministra.

3. Pracami Rady kieruje przewodniczàcy wybiera-
ny przez Rad´ spoÊród jej cz∏onków w g∏osowaniu taj-
nym, zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci co naj-
mniej szeÊciu cz∏onków. Rada mo˝e w czasie kadencji
dokonaç, w tym samym trybie, zmiany jej przewodni-
czàcego.

4. Nie mo˝na pe∏niç funkcji cz∏onka Rady przez
wi´cej ni˝ dwie kolejno po sobie nast´pujàce kaden-
cje.

5. Za pe∏nienie funkcji cz∏onka Rady nie przys∏ugu-
je wynagrodzenie.

Art. 16. 1. Minister mo˝e odwo∏aç cz∏onka Rady
przed up∏ywem kadencji w przypadku:

1) zrzeczenia si´ funkcji;

2) choroby uniemo˝liwiajàcej sprawowanie funkcji;

3) skazania prawomocnym wyrokiem za umyÊlne
przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo skarbo-
we.

2. W przypadku odwo∏ania cz∏onka Rady przed
up∏ywem kadencji minister powo∏uje nowego cz∏onka
Rady na okres do koƒca tej kadencji. 

Art. 17. 1. Do zadaƒ Rady nale˝y w szczególnoÊci:

1) wytyczanie kierunków dzia∏ania Instytutu;

2) opiniowanie rocznego planu dzia∏alnoÊci oraz
rocznego planu finansowego Instytutu;

3) opiniowanie rocznego sprawozdania z dzia∏alno-
Êci oraz rocznego sprawozdania finansowego In-
stytutu;

4) opiniowanie zmian statutu.
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2. Rada mo˝e przedstawiaç ministrowi, innym or-
ganom administracji publicznej i Dyrektorowi stano-
wiska, opinie lub wnioski we wszystkich sprawach do-
tyczàcych Instytutu i kinematografii.

Art. 18. 1. Przychodami Instytutu sà:

1) dotacje podmiotowe z bud˝etu paƒstwa, przekazy-
wane przez ministra ze Êrodków uj´tych w cz´Êci
bud˝etowej, której jest dysponentem;

2) przychody z eksploatacji filmów, do których autor-
skie prawa majàtkowe przys∏ugujà Instytutowi;

3) darowizny, spadki i zapisy;

4) przychody z majàtku Instytutu;

5) Êrodki przyznawane przez ministra z Funduszu
Promocji Kultury, o którym mowa w art. 47e usta-
wy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak∏adach wza-
jemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273,
poz. 2703);

6) wp∏aty, o których mowa w art. 19 ust. 1—5, 6 i 7;

7) przychody, o których mowa w art. 27a pkt 4 oraz
art. 45b ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o paƒstwo-
wych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 58, poz. 513 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1111).

2. Instytut mo˝e otrzymywaç dotacje celowe z bu-
d˝etu paƒstwa na realizacj´ zadaƒ inwestycyjnych.

3. Koszty dzia∏alnoÊci Instytutu pokrywane sà
z przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4. 

Art. 19. 1. Podmiot prowadzàcy kino dokonuje
wp∏aty na rzecz Instytutu w wysokoÊci 1,5 % przycho-
du uzyskanego z tytu∏u wyÊwietlania filmów i reklam
w kinie, przed podzia∏em z podmiotem prowadzàcym
dystrybucj´.

2. Podmiot prowadzàcy dystrybucj´ dokonuje
wp∏aty na rzecz Instytutu w wysokoÊci 1,5 % przycho-
du uzyskanego ze sprzeda˝y oraz wynajmu noÊników
z nagranymi na nich filmami oraz z umów upowa˝nia-
jàcych inne podmioty do takiej sprzeda˝y lub wynajmu.

3. Nadawca programu telewizyjnego dokonuje
wp∏aty na rzecz Instytutu w wysokoÊci 1,5 % przycho-
du uzyskanego z tytu∏u emisji reklam, telesprzeda˝y
i audycji sponsorowanych albo przychodu pochodzà-
cego z pobranych bezpoÊrednio od abonentów op∏at
za dost´p do nadawanych programów, je˝eli przychód
ten w danym okresie rozliczeniowym jest wy˝szy. 

4. Operator platformy cyfrowej dokonuje wp∏aty
na rzecz Instytutu w wysokoÊci 1,5 % przychodu uzy-
skanego z tytu∏u przychodów pochodzàcych z op∏at za
dost´p do programów telewizyjnych nadawanych lub
reemitowanych na platformie cyfrowej.

5. Operator telewizji kablowej dokonuje wp∏aty na
rzecz Instytutu w wysokoÊci 1,5 % przychodu uzyska-
nego z tytu∏u przychodów pochodzàcych z op∏at za do-

st´p do reemitowanych programów telewizyjnych
oraz Êwiadczenia us∏ug reemisji.

6. Podmiot kontrolowany w ramach grupy kapita-
∏owej w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2003 r. Nr 86, poz. 804 i Nr 170, poz. 1652 oraz
z 2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96, poz. 959) przez 
podmiot, o którym mowa w ust. 1—5, dokonuje wp∏a-
ty na rzecz Instytutu w wysokoÊci 1,5 % przychodu
uzyskanego z tytu∏ów, o których mowa w ust. 1—5.
W takim przypadku podmiot kontrolujàcy mo˝e od
kwoty nale˝nej Instytutowi z tytu∏u, o którym mowa
w ust. 1—5, odliczyç, w danym okresie rozliczenio-
wym, kwoty faktycznie wp∏acone na rzecz Instytutu
z tego tytu∏u, w tym samym okresie rozliczeniowym,
przez podmiot kontrolowany w ramach grupy kapita-
∏owej.

7. Publiczny nadawca telewizyjny jest zobowiàza-
ny przeznaczyç na produkcj´ filmów nie mniej ni˝
1,5 % rocznych wp∏ywów z abonamentu za posiadanie
odbiorników telewizyjnych. Z wykonania tego obo-
wiàzku nadawca przekazuje Dyrektorowi roczne spra-
wozdanie w terminie do koƒca pierwszego kwarta∏u
roku kalendarzowego. W przypadku gdy kwota, o któ-
rej mowa w zdaniu pierwszym, nie zostanie w ca∏oÊci
wydatkowana na produkcj´ filmów, nadawca przeka-
zuje Instytutowi ró˝nic´ wynikajàcà z rozliczenia w ter-
minie 1 miesiàca po up∏ywie pierwszego kwarta∏u ro-
ku kalendarzowego.

8. Wp∏aty, o których mowa w ust. 1—5 i 6, sà prze-
kazywane w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni
po up∏ywie kwarta∏u.

9. Do nale˝noÊci z tytu∏u wp∏at, o których mowa
w ust. 1—5, 6 i 7, stosuje si´ odpowiednio przepisy
dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordyna-
cja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85,
poz. 727 i Nr 86, poz. 732), z tym ˝e uprawnienia orga-
nu podatkowego przys∏ugujà Dyrektorowi, a upraw-
nienia organu odwo∏awczego — ministrowi.

10. Wp∏aty, o których mowa w ust. 1—5, 6 i 7, sta-
nowià koszty uzyskania przychodów, w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym, w dacie ich po-
niesienia.

Art. 20. 1. Podstawà gospodarki finansowej Insty-
tutu jest roczny plan finansowy. 

2. Roczny plan finansowy obejmuje w szczególno-
Êci:

1) przychody, w tym dotacje z wyodr´bnieniem ich
rodzajów;

2) koszty operacyjne, w tym wydatki na wynagrodze-
nia i sk∏adki naliczane od wynagrodzeƒ;

3) wydatki inwestycyjne;

4) stan Êrodków obrotowych na poczàtek i koniec ro-
ku obrotowego.
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3. Rokiem obrotowym Instytutu jest rok kalenda-
rzowy.

4. Instytut prowadzi rachunkowoÊç na zasadach
okreÊlonych w przepisach o rachunkowoÊci.

5. Roczne sprawozdanie finansowe Instytutu pod-
lega badaniu przez bieg∏ego rewidenta.

Art. 21. 1. Instytut tworzy:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz rezerwowy;

3) inne fundusze, je˝eli obowiàzek ich utworzenia
wynika z odr´bnych przepisów.

2. Fundusz statutowy odzwierciedla wartoÊç mie-
nia otrzymanego przez Instytut w momencie utworze-
nia.

3. Fundusz statutowy zwi´ksza si´ o:

1) dotacje celowe na inwestycje s∏u˝àce realizacji za-
daƒ Instytutu;

2) wartoÊç mienia otrzymanego nieodp∏atnie na
podstawie decyzji w∏aÊciwych organów lub na
podstawie odr´bnych przepisów;

3) zysk netto, z uwzgl´dnieniem ust. 5.

4. Fundusz statutowy zmniejsza si´ o:

1) wartoÊç mienia przekazanego nieodp∏atnie na
podstawie decyzji w∏aÊciwych organów lub na
podstawie odr´bnych przepisów;

2) straty netto nieznajdujàce pokrycia w funduszu re-
zerwowym.

5. Fundusz rezerwowy tworzy si´ z zysku netto.
Odpis na fundusz rezerwowy nie mo˝e byç ni˝szy ni˝
10 % zysku netto. Instytut mo˝e zaniechaç odpisu,
gdy stan funduszu rezerwowego przekroczy równo-
wartoÊç 2 % kosztów dzia∏alnoÊci Instytutu w roku ob-
rotowym.

6. Fundusz rezerwowy przeznacza si´ na pokrycie
straty netto.

Rozdzia∏ 3

Dofinansowywanie przedsi´wzi´ç
z zakresu przygotowania projektów filmowych,

produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszech-
niania filmów, promocji polskiej twórczoÊci filmowej

i upowszechniania kultury filmowej

Art. 22. 1. Z wnioskiem o dofinansowanie przed-
si´wzi´cia z zakresu przygotowania projektów filmo-
wych, produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpo-
wszechniania filmów, promocji polskiej twórczoÊci fil-
mowej i upowszechniania kultury filmowej, zwanego
dalej „dofinansowaniem przedsi´wzi´cia”, mo˝e wy-
stàpiç ka˝dy podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakre-
sie kinematografii, zarówno polski, jak i z innego paƒ-

stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub z paƒstwa
cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, bez wzgl´du na form´ orga-
nizacyjno-prawnà oraz struktur´ w∏asnoÊci, z zastrze-
˝eniem ust. 2.

2. Instytut nie mo˝e udzieliç dofinansowania
przedsi´wzi´cia:

1) osobie fizycznej skazanej prawomocnym wyro-
kiem za przest´pstwo sk∏adania fa∏szywych ze-
znaƒ, przekupstwa, przeciwko wiarygodnoÊci do-
kumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, ob-
rotowi pieni´dzmi i papierami wartoÊciowymi,
systemowi bankowemu, przest´pstwo skarbowe
albo inne zwiàzane z wykonywaniem dzia∏alnoÊci
gospodarczej lub pope∏nione w celu osiàgni´cia
korzyÊci majàtkowej;

2) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie-
b´dàcej osobà prawnà, w której osoba b´dàca
cz∏onkiem jego organów zarzàdzajàcych bàdê
wspólnikiem zosta∏a skazana prawomocnym wy-
rokiem za przest´pstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) podmiotowi, który:

a) posiada zaleg∏oÊci z tytu∏u nale˝noÊci publicz-
noprawnych lub

b) pozostaje pod zarzàdem komisarycznym bàdê
znajduje si´ w toku likwidacji, post´powania
upad∏oÊciowego, post´powania naprawczego,
lub

c) w okresie 3 lat przed z∏o˝eniem wniosku
o udzielenie dofinansowania przedsi´wzi´cia
naruszy∏ w sposób istotny umow´ zawartà z In-
stytutem.

3. Dofinansowanie przedsi´wzi´cia udzielane jest
w oparciu o nast´pujàce kryteria:

1) walory artystyczne, poznawcze i etyczne;

2) znaczenie dla kultury narodowej oraz umacnianie
tradycji polskiej i j´zyka ojczystego;

3) wzbogacenie europejskiej ró˝norodnoÊci kultural-
nej;

4) przewidywane skutki planowanego przedsi´wzi´-
cia;

5) warunki ekonomiczno-finansowe realizacji.

Art. 23. 1. Dofinansowanie przedsi´wzi´cia odby-
wa si´ w formie dotacji, a w odniesieniu do przedsi´-
wzi´ç z zakresu przygotowania projektów filmowych
i produkcji filmów równie˝ w formie udzielenia po-
˝yczki lub por´czenia.

2. Dofinansowanie przedsi´wzi´cia nie mo˝e prze-
kroczyç 50 % bud˝etu filmu, z wyjàtkiem filmów, któ-
rych treÊç i forma majà charakter ambitny artystycznie
i które majà ograniczone walory komercyjne lub de-
biutów re˝yserskich (film trudny) oraz filmów niskobu-
d˝etowych. W ka˝dym przypadku kwota dofinansowa-
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nia przedsi´wzi´cia nie mo˝e przekroczyç 90 % bu-
d˝etu przedsi´wzi´cia.

3. Instytut udziela dofinansowania przedsi´wzi´cia
w drodze umowy cywilnoprawnej, którà w imieniu In-
stytutu zawiera Dyrektor, po zasi´gni´ciu opinii eks-
pertów.

4. Instytut jako organ udzielajàcy dofinansowania
przedsi´wzi´cia zobowiàzany jest do kontroli rozlicze-
nia przychodów i kosztów dofinansowanego przedsi´-
wzi´cia. Kontroli podlega równie˝ przebieg i sposób
realizacji przedsi´wzi´cia oraz prawid∏owoÊç wykorzy-
stania otrzymanego z Instytutu dofinansowania.

5. Podmiot otrzymujàcy dofinansowanie przedsi´-
wzi´cia jest zobowiàzany, w przypadku osiàgni´cia zy-
sku z przedsi´wzi´cia, do zwrotu dofinansowania
przedsi´wzi´cia na zasadach okreÊlonych w przepi-
sach o finansach publicznych.

6. Minister okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe warunki i tryb udzielania dofinanso-
wania przedsi´wzi´cia, a tak˝e istotne elementy
wniosku o udzielenie dofinansowania przedsi´-
wzi´cia,

2) istotne elementy umów cywilnoprawnych, o któ-
rych mowa w ust. 3 

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç realizacji celów, okre-
Êlonych w art. 3 ust. 1, efektywnego i skutecznego
wykorzystania dofinansowania przedsi´wzi´cia oraz
zapewnienia przejrzystoÊci jego udzielania.

Art. 24. 1. Ekspertów, o których mowa w art. 23
ust. 3, powo∏uje, w liczbie co najmniej 7, minister spo-
Êród przedstawicieli Êrodowisk filmowych oraz Êrodo-
wisk opiniotwórczych na okres 12 miesi´cy. 

2. Opinie ekspertów sà sporzàdzane na piÊmie i za-
wierajà szczegó∏owà analiz´ przedsi´wzi´cia pod kà-
tem kryteriów, o których mowa w art. 22 ust. 3.

3. Ekspert sporzàdzajàcy opini´ nie mo˝e byç w ja-
kikolwiek sposób zwiàzany z realizacjà analizowanego
przedsi´wzi´cia.

Art. 25. Otrzymujàcy dofinansowanie przedsi´-
wzi´cia ma obowiàzek wykorzystaç uzyskane Êrodki
zgodnie z celem, na jaki je uzyska∏, i zgodnie z umowà
o dofinansowanie przedsi´wzi´cia. Dotyczy to tak˝e
odsetek bankowych od uzyskanych Êrodków w ra-
mach dofinansowania przedsi´wzi´cia.

Art. 26. 1. W ramach kontroli, o których mowa
w art. 23 ust. 4, upowa˝nieni pracownicy Instytutu
mogà badaç dokumenty i inne noÊniki informacji, któ-
re majà lub mogà mieç znaczenie dla oceny prawid∏o-
woÊci wykorzystania dofinansowania przedsi´wzi´cia,
oraz ˝àdaç udzielenia ustnie lub na piÊmie informacji
dotyczàcych wykonania obj´tego dofinansowaniem
przedsi´wzi´cia.

2. Minister okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owy tryb i sposób przeprowadzania kontroli,

o których mowa w art. 23 ust. 4, uwzgl´dniajàc ko-
niecznoÊç realizacji celów, okreÊlonych w art. 3 ust. 1,
oraz efektywnego i skutecznego wykorzystania dofi-
nansowania przedsi´wzi´cia.

Art. 27. 1. Instytut mo˝e odstàpiç od umowy
o udzielenie dofinansowania przedsi´wzi´cia w przy-
padku wykorzystania dofinansowania przedsi´wzi´cia
niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego lub
nienale˝ytego wykonywania umowy, w tym w szcze-
gólnoÊci zmniejszenia zakresu obj´tego dofinansowa-
niem przedsi´wzi´cia stwierdzonego na podstawie
wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i za-
leceƒ pokontrolnych. 

2. Odst´pujàc od umowy Instytut okreÊla kwot´
wykorzystanà niezgodnie z przeznaczeniem wraz
z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia przeka-
zania Êrodków, termin jej zwrotu oraz nazw´ i numer
konta, na które powinna byç dokonana wp∏ata.

Rozdzia∏ 4

Gromadzenie, ochrona
i upowszechnianie zasobów sztuki filmowej

Art. 28. 1. Dzia∏alnoÊç w zakresie ochrony narodo-
wego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinemato-
grafii prowadzi Filmoteka Narodowa oraz filmoteki re-
gionalne.

2. Do zadaƒ Filmoteki Narodowej nale˝y w szcze-
gólnoÊci:

1) gromadzenie i zabezpieczanie:

a) materia∏ów negatywowych, kopii wzorcowych
oraz innych archiwalnych kopii filmowych fil-
mów polskich,

b) archiwalnych kopii filmowych filmów nieb´dà-
cych filmami polskimi, je˝eli filmy te majà istot-
ne znaczenie dla polskiej kultury, nauki lub ˝y-
cia spo∏ecznego;

2) wypracowywanie metodologii archiwizacji filmów
polskich i polskiej dokumentacji historyczno-fil-
mowej;

3) gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczà-
cej produkcji filmów i rozpowszechniania filmów;

4) upowszechnianie kultury filmowej, w tym udo-
st´pnianie zasobów sztuki filmowej;

5) gromadzenie zbiorów bibliotecznych oraz ekspo-
natów dotyczàcych historii filmu i kinematografii;

6) prowadzenie katalogu dzie∏ filmowych;

7) wspó∏praca z krajowymi i zagranicznymi podmio-
tami;

8) dzia∏alnoÊç kulturalno-oÊwiatowa oraz wydawni-
cza.

3. Filmoteka Narodowa udost´pnia Instytutowi
zgromadzone materia∏y filmowe, w tym materia∏y
wyjÊciowe i promocyjne, w celu wykorzystania ich do
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dzia∏alnoÊci okreÊlonej w ustawie lub w statucie. Wy-
sokoÊç op∏at za udost´pnianie materia∏ów okreÊli mi-
nister w drodze zarzàdzenia.

4. Samorzàdy lokalne mogà tworzyç filmoteki re-
gionalne w formie samorzàdowych instytucji kultury
w rozumieniu ustawy z dnia 25 paêdziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kultural-
nej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z póên. zm.1)). Za-
kres dzia∏ania filmotek regionalnych okreÊla ust. 2, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem dziedzictwa kulturalne-
go kinematografii w regionie.

5. Do dzia∏alnoÊci Filmoteki Narodowej i filmotek
regionalnych w zakresie paƒstwowego zasobu archi-
walnego, okreÊlonej w ust. 2 pkt 1—3, stosuje si´ usta-
w´ z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archi-
walnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396,
z póên. zm.2)).

Art. 29. Filmoteka Narodowa otrzymuje na swojà
dzia∏alnoÊç dotacj´ bud˝etowà. Przychodami Filmote-
ki Narodowej sà tak˝e przychody z dystrybucji filmów,
do których przys∏ugujà jej autorskie prawa majàtkowe
oraz op∏aty wynikajàce ze Êwiadczonych us∏ug.

Art. 30. Producent filmu przekazuje nieodp∏atnie
Filmotece Narodowej jeden egzemplarz nieeksploato-
wanej kopii ka˝dego wyprodukowanego filmu oraz
materia∏y dokumentacyjne zwiàzane z produkcjà fil-
mu, w szczególnoÊci scenariusz, list´ monta˝owà
i dialogowà, fotosy, plakaty, list´ napisów i materia∏y
reklamowe — w terminie 30 dni po zakoƒczeniu pro-
dukcji, nie póêniej jednak ni˝ w dniu rozpocz´cia dys-
trybucji filmu.

Rozdzia∏ 5

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 31. W ustawie z dnia 16 lipca 1987 r. o kinema-
tografii (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 513) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) tytu∏ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o paƒstwowych instytucjach filmowych”;

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustaw´ stosuje si´ do utworzonych przed
dniem 1 stycznia 2006 r. paƒstwowych in-
stytucji filmowych oraz do dzia∏ajàcych
w nich zespo∏ów filmowych.”;

3) uchyla si´ art. 2—4;

4) uchyla si´ rozdzia∏ 2;

5) tytu∏ rozdzia∏u 3 otrzymuje brzmienie:

„Paƒstwowe instytucje filmowe”;

6) uchyla si´ art. 14 i 15;

7) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. Organem za∏o˝ycielskim dla paƒstwo-
wych jednostek organizacyjnych kine-
matografii jest minister w∏aÊciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa na-
rodowego.”;

8) w art. 17 uchyla si´ ust. 2 i oznaczenie ust. 1;

9) uchyla si´ art. 18—19;

10) u˝yte w art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1—4 i 8, art. 22
ust. 1, 4 i 5, art. 23 ust. 2 i 3, art. 24 ust. 3, art. 28
ust. 1, art. 29 w zdaniu wst´pnym, art. 30 ust. 3,
art. 31 ust. 1 i 2 w zdaniu wst´pnym, art. 32 ust. 1
i 2, art. 34 ust. 1 w zdaniu wst´pnym, art. 35 ust. 1
w zdaniu wst´pnym i w ust. 2, w art. 37 ust. 1,
w art. 38 ust. 1 pkt 2, art. 39, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i 2 w ró˝nej liczbie i przypadku wyrazy „in-
stytucja filmowa” zast´puje si´ u˝ytymi w odpo-
wiedniej liczbie i przypadku wyrazami „paƒstwo-
wa instytucja filmowa”;

11) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za∏oga paƒstwowej instytucji filmowej uczest-
niczy w zarzàdzaniu instytucjà wed∏ug zasad
okreÊlonych w przepisach o samorzàdzie za∏o-
gi przedsi´biorstwa paƒstwowego, z zastrze-
˝eniem art. 33 i 39.”;

12) w art. 21 uchyla si´ ust. 7;

13) uchyla si´ art. 23a;

14) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego
mo˝e, w drodze zarzàdzenia, ∏àczyç
paƒstwowe instytucje filmowe utwo-
rzone przed dniem 1 stycznia 2005 r.

2. Do po∏àczenia paƒstwowych instytucji
filmowych stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 18 ust. 2 i art. 19 ust. 1—3
i ust. 4 zdanie pierwsze ustawy z dnia
25 paêdziernika 1991 r. o organizowa-
niu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kultu-
ralnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123,
z póên. zm. 3)).

3. Z dniem wpisu do rejestru nowo utwo-
rzonej paƒstwowej instytucji filmowej
minister w∏aÊciwy do spraw kultury
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i ochrony dziedzictwa narodowego
wykreÊla z rejestru paƒstwowe instytu-
cje filmowe, które uleg∏y po∏àczeniu.”; 

15) uchyla si´ art. 26;

16) art. 26a otrzymuje brzmienie:

„Art. 26a. Do likwidacji i upad∏oÊci paƒstwowej in-
stytucji filmowej stosuje si´ odpowied-
nio ustaw´ z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r.
o przedsi´biorstwach paƒstwowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981
i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r. Nr 273,
poz. 2703), z tym ˝e:

1) likwidacja paƒstwowej instytucji fil-
mowej polega na zadysponowaniu
sk∏adnikami materialnymi i niemate-
rialnymi tej instytucji na rzecz Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej,
z zastrze˝eniem pkt 5, i wykreÊleniu
paƒstwowej instytucji filmowej z re-
jestru instytucji filmowych, o którym
mowa w art. 22, po zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu wierzycieli. Je˝eli
wierzycielem likwidowanej paƒstwo-
wej instytucji filmowej jest Skarb
Paƒstwa — wierzytelnoÊci te z dniem
podj´cia decyzji o likwidacji umarza
si´;

2) likwidacja paƒstwowej instytucji fil-
mowej, z zastrze˝eniem pkt 3, mo˝e
nastàpiç na wspólny wniosek dyrek-
tora i rady pracowniczej paƒstwowej
instytucji filmowej. Decyzje o likwida-
cji podejmuje minister w∏aÊciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego;

3) je˝eli zachodzà przes∏anki okreÊlone
w art. 19 ust. 1 tej ustawy lub paƒ-
stwowa instytucja filmowa nie spe∏-
nia zadaƒ okreÊlonych w statucie
bàdê do dnia 31 grudnia 2010 r. nie
zosta∏a podj´ta decyzja o likwidacji
paƒstwowej instytucji filmowej lub
paƒstwowa instytucja filmowa nie
zosta∏a skomercjalizowana — instytu-
cja ta podlega likwidacji z inicjatywy
ministra w∏aÊciwego do spraw kultu-
ry i ochrony dziedzictwa narodowe-
go;

4) art. 19 ust. 2, art. 20, art. 22 i art. 23 tej
ustawy nie stosuje si´,

5) z dniem postawienia w stan likwida-
cji lub og∏oszenia upad∏oÊci paƒstwo-
wej instytucji filmowej autorskie pra-
wa majàtkowe przys∏ugujàce tej in-
stytucji stajà si´ nieodp∏atnie w∏asno-
Êcià Filmoteki Narodowej.”;

17) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. Paƒstwowa instytucja filmowa, na wnio-
sek sejmiku województwa, mo˝e byç
przekazana do prowadzenia samorzàdo-

wi województwa na zasadach okreÊlo-
nych w porozumieniu ministra w∏aÊciwe-
go do spraw kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego z zarzàdem wojewódz-
twa.”;

18) art. 27a otrzymuje brzmienie:

„Art. 27a. 1. Do paƒstwowych instytucji filmo-
wych stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy o komercjalizacji i prywatyzacji,
z tym ˝e:

1) komercjalizacja paƒstwowej insty-
tucji filmowej mo˝e byç dokonana
na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego lub za zgodà
tego ministra na wspólny wniosek
dyrektora i rady pracowniczej paƒ-
stwowej instytucji filmowej;

2) w razie podj´cia decyzji o prywaty-
zacji paƒstwowej instytucji filmo-
wej zasoby sztuki filmowej zgro-
madzone w tej instytucji stajà si´
nieodp∏atnie w∏asnoÊcià Filmoteki
Narodowej i podlegajà przekazaniu
jej;

3) prywatyzacji nie podlegajà autor-
skie prawa majàtkowe do filmów
wyprodukowanych do dnia 31 grud-
nia 1989 r. przys∏ugujàce paƒstwo-
wej instytucji filmowej; w razie jej
prywatyzacji prawa te stajà si´ nie-
odp∏atnie w∏asnoÊcià Polskiego In-
stytutu Sztuki Filmowej;

4) wp∏ywy z prywatyzacji paƒstwo-
wej instytucji filmowej sà przycho-
dami Polskiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej;

5) o sporzàdzeniu aktu komercjalizacji
lub o podj´ciu decyzji o prywatyzacji
paƒstwowej instytucji filmowej po-
wiadamia si´ Dyrektora Polskiego In-
stytutu Sztuki Filmowej, który ma pra-
wo wglàdu w dokumentacj´ rachun-
kowà i ksi´gi handlowe spó∏ki po-
wsta∏ej z przekszta∏cenia paƒstwowej
instytucji filmowej oraz przys∏uguje
mu prawo zg∏aszania uwag i wyst´-
powania z wnioskami dotyczàcymi
spraw tej spó∏ki — do czasu jej spry-
watyzowania;

6) z dniem sporzàdzenia aktu komer-
cjalizacji paƒstwowej instytucji fil-
mowej instytucj´ t´ wykreÊla si´
z rejestru instytucji filmowych,
o którym mowa w art. 22;

7) na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego lub ministra
w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒ-
stwa, Rada Ministrów mo˝e w for-
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mie uchwa∏y udzieliç zgody na in-
ny ni˝ publiczny tryb zbycia udzia-
∏ów lub akcji skomercjalizowanych
paƒstwowych instytucji filmowych
poprzez ich nieodp∏atne wniesie-
nie do Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej, który ma obowiàzek je
zbyç w terminie 12 miesi´cy od
dnia wniesienia.

2. Przepisy ust. 1 nie naruszajà praw
twórców wynikajàcych z ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z póên.
zm.4)), w szczególnoÊci dotyczàcych
nowych pól eksploatacji.”;

19) w art. 28 uchyla si´ ust. 2, 3 i 5;

20) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. Paƒstwowa instytucja filmowa prowadzi
dzia∏alnoÊç na podstawie planu, który
ustala dyrektor po zasi´gni´ciu opinii or-
ganów doradczych i opiniodawczych,
a nast´pnie zatwierdza minister w∏aÊci-
wy do spraw kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego.”;

21) w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W wypadkach, o których mowa w ust. 1, mini-
ster w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego zapewnia paƒstwowej in-
stytucji filmowej Êrodki niezb´dne do wykona-
nia na∏o˝onego zadania.”;

22) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. 1. Paƒstwowa instytucja filmowa prowa-
dzi samodzielnie gospodark´ finanso-
wà, pokrywajàc z uzyskanych przycho-
dów koszty dzia∏alnoÊci i zobowiàza-
nia.

2. Podstawà gospodarki finansowej paƒ-
stwowej instytucji filmowej jest roczny
plan finansowy, który ustala dyrektor
po zasi´gni´ciu opinii organów dorad-
czych i opiniodawczych.

3. Roczny plan finansowy obejmuje
w szczególnoÊci:
1) przychody, w tym dotacje z wyod-

r´bnieniem ich rodzajów;
2) koszty operacyjne, w tym wydatki

na wynagrodzenia i sk∏adki nalicza-
ne od wynagrodzeƒ;

3) wydatki inwestycyjne;
4) stan Êrodków obrotowych na poczà-

tek i koniec roku obrotowego.

4. Rokiem obrotowym paƒstwowej insty-
tucji filmowej jest rok kalendarzowy.

5. Paƒstwowa instytucja filmowa prowa-
dzi rachunkowoÊç na zasadach okre-
Êlonych w przepisach o rachunkowo-
Êci.

6. Roczne sprawozdanie finansowe paƒ-
stwowej instytucji filmowej podlega
badaniu przez bieg∏ego rewidenta.

7. Roczne sprawozdanie finansowe paƒ-
stwowej instytucji filmowej zatwierdza
minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.”;

23) po art. 45 dodaje si´ art. 45a i 45b w brzmieniu:

„Art. 45a. 1. Paƒstwowa instytucja filmowa two-
rzy:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz rezerwowy;

3) inne fundusze, których utworzenie
przewidujà odr´bne przepisy.

2. Fundusz statutowy odzwierciedla
wartoÊç mienia otrzymanego przez
paƒstwowà instytucj´ filmowà w mo-
mencie utworzenia.

3. Fundusz statutowy zwi´ksza si´ o:

1) wartoÊç mienia otrzymanego nie-
odp∏atnie na podstawie decyzji
w∏aÊciwych organów lub na pod-
stawie odr´bnych przepisów;

2) zysk netto, z uwzgl´dnieniem
ust. 5.

4. Fundusz statutowy zmniejsza si´ o:

1) wartoÊç mienia przekazanego nie-
odp∏atnie na podstawie decyzji
w∏aÊciwych organów lub na pod-
stawie odr´bnych przepisów;

2) straty netto nieznajdujàce pokrycia
w funduszu rezerwowym.

5. Fundusz rezerwowy tworzy si´ z zy-
sku netto. Odpis na fundusz rezerwo-
wy nie mo˝e byç ni˝szy ni˝ 10 % zy-
sku netto. Paƒstwowa instytucja fil-
mowa mo˝e zaniechaç odpisu, gdy
stan funduszu rezerwowego przekro-
czy równowartoÊç 2 % kosztów dzia-
∏alnoÊci tej instytucji w roku obroto-
wym.

6. Fundusz rezerwowy przeznacza si´
na pokrycie straty netto.

Art. 45b. 1. Paƒstwowe instytucje filmowe doko-
nujà na rzecz Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej wp∏at w wysokoÊci
50 % przychodów z majàtkowych
praw autorskich do filmów wyprodu-
kowanych do dnia 31 grudnia 1989 r.
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2. Wp∏aty, o których mowa w ust. 1, sà
przekazywane w okresach kwartal-
nych, w terminie 30 dni po up∏ywie
kwarta∏u.

3. Do nale˝noÊci z tytu∏u wp∏at, o któ-
rych mowa w ust. 1, stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy dzia∏u III ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordyna-
cja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, Nr 85, poz. 727 i Nr 86,
poz. 732), z tym ˝e uprawnienia orga-
nu podatkowego przys∏ugujà Dyrek-
torowi Polskiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej, a uprawnienia organu odwo-
∏awczego — ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego.

4. Wp∏aty, o których mowa w ust. 1, sta-
nowià koszty uzyskania przychodów,
w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym, w dacie ich poniesie-
nia.

5. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1, stosuje si´ art. 27a ust. 2.”;

24) uchyla si´ rozdzia∏ 5;

25) uchyla si´ rozdzia∏ 6.

Art. 32. W ustawie z dnia 25 paêdziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kultural-
nej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z póên. zm.5)) art. 2
otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Formami organizacyjnymi dzia∏alnoÊci kultu-
ralnej sà w szczególnoÊci: teatry, opery, ope-
retki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmo-
we, kina, muzea, biblioteki, domy kultury,
ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz
oÊrodki badaƒ i dokumentacji w ró˝nych
dziedzinach kultury.”.

Art. 33. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach
i zak∏adach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27
i Nr 273, poz. 2703) w art. 47e wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany: 

a) w ust. 4 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie: 

„Wydatki Funduszu Promocji Kultury sà przezna-
czane, z zastrze˝eniem ust. 4a, wy∏àcznie na pro-
mowanie lub wspieranie:”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Dysponent Funduszu Promocji Kultury prze-
kazuje corocznie, w terminie do dnia 30 mar-
ca nast´pnego roku kalendarzowego, nie

mniej ni˝ 5 % przychodu, o którym mowa
w ust. 3, do Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej na realizacj´ zadaƒ tego Instytutu.”.

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i dostosowujàce

Art. 34. Z dniem wejÊcia ustawy w ˝ycie podlegajà
umorzeniu post´powania w sprawie stwierdzenia
kwalifikacji do wykonywania zawodów filmowych,
prowadzone na podstawie ustawy, o której mowa
w art. 31.

Art. 35. 1. WierzytelnoÊci paƒstwowych instytucji
filmowych, w stosunku do których toczy si´ post´po-
wanie likwidacyjne lub upad∏oÊciowe, wymagalne
w dniu wejÊcia ustawy w ˝ycie — z tym dniem stajà
si´ nieodp∏atnie mieniem Instytutu.

2. WierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa wobec paƒ-
stwowych instytucji filmowych z tytu∏u odp∏atnego
nabycia z dniem 5 grudnia 1990 r. w∏asnoÊci budyn-
ków, innych urzàdzeƒ i lokali, niezaspokojone w ca∏o-
Êci lub cz´Êci do dnia wejÊcia ustawy w ˝ycie — z tym
dniem stajà si´ nieodp∏atnie mieniem Instytutu.

3. WierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa wobec samorzà-
dowych instytucji filmowych z tytu∏u odp∏atnego na-
bycia z dniem 5 grudnia 1990 r. w∏asnoÊci budynków,
innych urzàdzeƒ i lokali, niezaspokojone w ca∏oÊci lub
cz´Êci do dnia wejÊcia ustawy w ˝ycie — z dniem prze-
kszta∏cenia samorzàdowej instytucji filmowej w samo-
rzàdowà instytucj´ kultury stajà si´ nieodp∏atnie mie-
niem tej samorzàdowej instytucji kultury.

4. Zmiana w ksi´gach wieczystych wpisów doty-
czàcych hipotek zabezpieczajàcych wierzytelnoÊci,
o których mowa w ust. 1 i 2, nast´puje na wniosek Dy-
rektora, a w odniesieniu do wierzytelnoÊci, o których
mowa w ust. 3, na wniosek w∏aÊciwego organu wyko-
nawczego organizatora samorzàdowej instytucji kul-
tury.

Art. 36. Rozporzàdzenie wydane na podstawie
art. 22 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 31, zacho-
wuje moc do czasu wydania rozporzàdzenia na pod-
stawie art. 22 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 31,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 37. 1. Pierwszego Dyrektora minister powo∏u-
je na okres do czasu powo∏ania Dyrektora w trybie
art. 14 ust. 1, nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy od dnia wej-
Êcia niniejszej ustawy w ˝ycie.

2. Okresu pe∏nienia funkcji Dyrektora, o którym
mowa w ust. 1, nie zalicza si´ na poczet kadencji,
o których mowa w art. 14 ust. 2 i 3. 

Art. 38. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy samorzà-
dowe instytucje filmowe, utworzone na podstawie
ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii, stajà
si´ samorzàdowymi instytucjami kultury w rozumie-
niu ustawy z dnia 25 paêdziernika 1991 r. o organizo-
waniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej.
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Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 
23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 
Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu i terytorialnego
zasi´gu dzia∏ania urz´dów celnych i izb celnych, któ-

rych odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy sà w∏aÊciwi
do wykonywania zadaƒ w zakresie akcyzy na teryto-
rium kraju (Dz. U. Nr 82, poz. 751 i Nr 277, poz. 2749)
w za∏àczniku wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w lp. IV:

a) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
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Art. 39. 1. Zarzàd województwa b´dàcy organem za-
∏o˝ycielskim samorzàdowej instytucji filmowej staje si´,
z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, organizatorem w rozu-
mieniu ustawy z dnia 25 paêdziernika 1991 r. o organizo-
waniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej.

2. Organizator, o którym mowa w ust. 1, w termi-
nie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy nada statut
samorzàdowej instytucji kultury, o której mowa
w art. 38.

3. Organy samorzàdowej instytucji filmowej, o któ-
rej mowa w ust. 1, pe∏nià funkcj´ do czasu powo∏ania
organów zarzàdzajàcych samorzàdowej instytucji kul-
tury, o której mowa w art. 38, nie d∏u˝ej ni˝ przez
3 miesiàce od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

4. Pracownicy samorzàdowej instytucji filmowej,
o której mowa w ust. 1, stajà si´, z dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, pracownikami samorzàdowej instytucji
kultury, o której mowa w art. 38.

5. Mienie samorzàdowej instytucji filmowej, o któ-
rej mowa w ust. 1, staje si´, z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy, mieniem samorzàdowej instytucji kultury,
o której mowa w art. 38.

6. Samorzàdowa instytucja kultury, o której mowa
w art. 38, wst´puje we wszystkie stosunki prawne, któ-
rych podmiotem by∏a samorzàdowa instytucja filmo-
wa, o której mowa w ust. 1, bez wzgl´du na charakter
prawny tych stosunków.

Rozdzia∏ 7

Przepis koƒcowy

Art. 40. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 19 oraz art. 31
pkt 23 w zakresie art. 45b, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 12 lipca 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasi´gu dzia∏ania urz´dów celnych 
i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy sà w∏aÊciwi do wykonywania zadaƒ w zakresie

akcyzy na terytorium kraju

1. Urzàd Celny w Katowicach powiaty: b´dziƒski, bieruƒsko-l´dziƒski, miko∏owski,
gmina O˝arowice z powiatu tarnogórskiego oraz mia-
sta: Chorzów, Dàbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice,
Mys∏owice, Siemianowice Âlàskie, Sosnowiec, Tychy

2. Urzàd Celny w Gliwicach powiaty: gliwicki, raciborski, rybnicki, tarnogórski
z wy∏àczeniem gminy O˝arowice, wodzis∏awski, gmina
Paw∏owice z powiatu pszczyƒskiego oraz miasta: By-
tom, Gliwice, Jastrz´bie-Zdrój, Piekary Âlàskie, Ruda
Âlàska, Rybnik, Âwi´toch∏owice, Zabrze, ˚ory

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów 
(Dz. U. Nr 134, poz. 1427).


