
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej nadaje
si´ statut, stanowiàcy za∏àcznik do zarzàdzenia.

§ 2. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.

Minister Kultury: W. Dàbrowski 
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ZARZÑDZENIE MINISTRA KULTURY

z dnia 2 wrzeÊnia 2005 r.

w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej

Za∏àcznik do zarzàdzenia Ministra Kultury
z dnia 2 wrzeÊnia 2005 r. (poz. 722)

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Rozdzia∏ 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Polski Instytut Sztuki Filmowej, zwany dalej
„Instytutem”, dzia∏a na podstawie ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132,
poz. 1111), zwanej dalej „ustawà”, oraz niniejszego
statutu.

§ 2. Instytut realizuje zadania z zakresu polityki
paƒstwa w dziedzinie kinematografii, w szczególnoÊci
przez:

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

2) inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich ga-
tunków polskiej twórczoÊci filmowej, w szczegól-
noÊci filmów artystycznych, w tym przygotowania
projektów filmowych, produkcji filmów i rozpo-
wszechniania 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 pro-
dukcji filmowej, dystrybucji i rozpowszechniania
filmów, upowszechniania i promocji kultury filmo-
wej, rozwoju infrastruktury kinematograficznej
oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kultury fil-
mowej;

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.

§ 3. Instytut dzia∏a przez okreÊlone w ustawie orga-
ny.

§ 4. Instytut dzia∏a na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej oraz za granicà.

§ 5. Ilekroç w niniejszym statucie jest mowa o „mi-
nistrze”, rozumie si´ przez to ministra w∏aÊciwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Rozdzia∏ 2

Organy Instytutu

§ 6. Organami Instytutu sà:

1) Dyrektor Instytutu, zwany dalej „Dyrektorem”;

2) Rada Instytutu, zwana dalej „Radà”.

§ 7. 1. Rada wykonuje swoje czynnoÊci kolegialnie.

2. Cz∏onkowie Rady wykonujà swoje prawa i obo-
wiàzki osobiÊcie i nie mogà ustanawiaç pe∏nomocni-
ków.

3. Rada spoÊród swojego grona na pierwszym po-
siedzeniu wybiera przewodniczàcego, wiceprzewodni-
czàcego oraz sekretarza.

4. Rada mo˝e dokonaç zmiany przewodniczàcego,
wiceprzewodniczàcego lub sekretarza w trybie przewi-
dzianym dla wybierania tych osób.

5. W przypadku nieobecnoÊci przewodniczàcego
jego obowiàzki pe∏ni wiceprzewodniczàcy.



6. Rada uchwala swój regulamin bezwzgl´dnà
wi´kszoÊcià g∏osów statutowego sk∏adu.

§ 8. Minister zwo∏uje na wniosek Dyrektora, otwie-
ra i przewodniczy pierwszemu posiedzeniu nowo wy-
branej Rady do chwili wyboru jej przewodniczàcego.

§ 9. 1. Posiedzenia Rady odbywajà si´ w razie po-
trzeby, nie rzadziej ni˝ raz na kwarta∏.

2. Posiedzenia zwo∏uje przewodniczàcy Rady
z w∏asnej inicjatywy albo na wspólny wniosek przynaj-
mniej pi´ciu cz∏onków Rady lub na wniosek Dyrekto-
ra. Wniosek o zwo∏anie Rady powinien okreÊlaç przed-
miot posiedzenia.

3. Posiedzeniu przewodniczy przewodniczàcy bàdê
osoba przez niego wskazana.

4. Cz∏onkowie Rady powinni byç powiadomieni
o terminie posiedzenia z wyprzedzeniem co najmniej
10 dni. Powiadomienie powinno okreÊlaç termin
i miejsce posiedzenia oraz zawieraç projekt porzàdku
obrad.

5. W wyjàtkowych przypadkach Rada mo˝e odbyç
posiedzenie bez zachowania terminu, o którym mowa
w ust. 4, je˝eli nikt z cz∏onków Rady nie zg∏osi sprzeci-
wu.

§ 10. 1. Rada podejmuje decyzje na posiedzeniu
w formie uchwa∏.

2. Uchwa∏y Rady zapadajà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏o-
sów przy obecnoÊci co najmniej po∏owy sk∏adu Rady.
W razie równej liczby g∏osów — decyduje g∏os prze-
wodniczàcego Rady. W przedmiocie nieobj´tym po-
rzàdkiem obrad uchwa∏y powziàç nie mo˝na, chyba ˝e
obecni sà wszyscy cz∏onkowie Rady i nikt nie zg∏osi
sprzeciwu.

§ 11. 1. G∏osowanie jest jawne.

2. Tajne g∏osowanie mo˝e byç zarzàdzone na ˝àda-
nie choçby jednego z obecnych cz∏onków Rady, za
zgodà przewodniczàcego.

§ 12. W posiedzeniach Rady ma prawo uczestni-
czyç Dyrektor oraz osoby zaproszone przez przewodni-
czàcego Rady lub Dyrektora.

§ 13. 1. Z posiedzenia Rady sporzàdza si´ protokó∏,
który podpisuje przewodniczàcy Rady oraz sekretarz.

2. Protokó∏ powinien zawieraç w szczególnoÊci:

1) dat´ i miejsce odbycia posiedzenia;

2) list´ obecnych cz∏onków Rady;

3) list´ innych osób uczestniczàcych w posiedzeniu;

4) stwierdzenie przez przewodniczàcego Rady prawi-
d∏owoÊci zwo∏ania posiedzenia Rady;

5) przyj´ty porzàdek obrad;

6) przebieg obrad, wraz z treÊcià uchwa∏ i liczbà od-
danych g∏osów.

§ 14. Do zadaƒ Rady nale˝y:

1) wytyczanie kierunków dzia∏ania Instytutu poprzez
zatwierdzanie og∏aszanych przez Dyrektora pro-
gramów operacyjnych i programów wieloletnich,
a tak˝e inwestycji w∏asnych Instytutu powy˝ej
5 mln z∏;

2) opiniowanie rocznego planu dzia∏alnoÊci oraz
rocznego planu finansowego Instytutu, w termi-
nach umo˝liwiajàcych przed∏o˝enie tych planów
ministrowi do zatwierdzenia;

3) zatwierdzanie propozycji Dyrektora w przedmiocie
przesuni´cia Êrodków pomi´dzy programami
w planie finansowym powy˝ej 10 % zaplanowa-
nych kwot;

4) opiniowanie rocznego sprawozdania z dzia∏alno-
Êci oraz rocznego sprawozdania finansowego In-
stytutu, w tym formu∏owanie zaleceƒ i postulatów
na rok nast´pny;

5) opiniowanie propozycji zmian w statucie oraz wy-
ra˝anie zgody na dokonywanie zmian w statucie
z inicjatywy ministra;

6) przedstawianie ministrowi, innym organom admi-
nistracji publicznej oraz Dyrektorowi stanowisk,
opinii i wniosków we wszystkich sprawach doty-
czàcych Instytutu i kinematografii.

§ 15. Do zadaƒ Dyrektora nale˝y realizacja ustawo-
wych zadaƒ Instytutu, a w szczególnoÊci:

1) og∏aszanie w formie zarzàdzenia programów ope-
racyjnych i programów wieloletnich, oraz wyst´-
powanie o ich zatwierdzenie przez Rad´;

2) sporzàdzanie i przedk∏adanie Radzie do zaopinio-
wania rocznego sprawozdania z dzia∏alnoÊci Insty-
tutu oraz rocznych planów merytoryczno-finanso-
wych na nast´pny rok;

3) podejmowanie decyzji w przedmiocie dofinanso-
wania przedsi´wzi´ç z zakresu kinematografii;

4) uchwalanie regulaminów i instrukcji wewn´trz-
nych, w tym regulaminu pracy ekspertów;

5) wspó∏praca z jednostkami administracji rzàdowej,
samorzàdowej oraz innymi podmiotami we wszel-
kich sprawach dotyczàcych Instytutu i kinemato-
grafii;

6) wyst´powanie do ministra z wnioskami o powo∏a-
nie lub odwo∏anie zast´pców Dyrektora;

7) wykonywanie wszelkich innych zadaƒ niezb´d-
nych dla funkcjonowania Instytutu.

§ 16. Dyrektor mo˝e udzieliç pe∏nomocnictw ogól-
nych i szczególnych do dokonywania czynnoÊci praw-
nych w imieniu Instytutu.
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Rozdzia∏ 3

Organizacja wewn´trzna Instytutu

§ 17. 1. Struktur´ organizacyjnà Instytutu okreÊla
Dyrektor w odpowiednim regulaminie.

2. Dyrektor mo˝e tworzyç, przekszta∏caç lub likwi-
dowaç komórki organizacyjne Instytutu w drodze za-
rzàdzenia.

3. Dyrektor okreÊla, w drodze zarzàdzenia, regula-
min pracy i p∏ac pracowników Instytutu oraz eksper-
tów.

4. Dyrektor okreÊla, w drodze zarzàdzenia, zadania
i kompetencje zast´pców Dyrektora oraz innych osób
zatrudnionych w Instytucie.

Rozdzia∏ 4

Gospodarka finansowa Instytutu

§ 18. Instytut prowadzi gospodark´ finansowà na
zasadach okreÊlonych w ustawie.

§ 19. Podstawà gospodarki finansowej Instytutu
jest roczny plan finansowy, opracowywany przez Dy-
rektora, opiniowany przez Rad´ i zatwierdzany przez
ministra.

§ 20. 1. Dyrektor przedk∏ada plan finansowy i me-
rytoryczny do zaopiniowania Radzie na 30 dni przed
up∏ywem terminu okreÊlonego w ustawie o finansach
publicznych.

2. Plan zawiera w szczególnoÊci proponowany po-
dzia∏ Êrodków Instytutu. Plan ujmuje odr´bnoÊç Êrod-
ków na dzia∏alnoÊç Instytutu od Êrodków przeznaczo-
nych na dofinansowanie przedsi´wzi´ç z zakresu kine-
matografii, o których mowa w art. 2 ustawy.

3. Instytut nie mo˝e wykorzystywaç na zadania
w∏asne Êrodków przeznaczonych na dofinansowanie
przedsi´wzi´ç z zakresu kinematografii.

4. W przypadku negatywnej opinii Rady Dyrektor
po dokonaniu korekty w terminie 14 dni przedk∏ada
Radzie skorygowany plan.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, po uzy-
skaniu opinii Rady, Dyrektor przedk∏ada plan do za-
twierdzenia ministrowi.

6. W przypadku powtórnej negatywnej opinii Rady
plan Instytutu ustala minister na wniosek Dyrektora.

§ 21. 1. Dyrektor przedk∏ada Radzie sprawozdanie
merytoryczne i finansowe z dzia∏alnoÊci Instytutu za
poprzedni rok do dnia 31 marca roku nast´pnego.

2. Rada wydaje opini´ w terminie 30 dni od przed-
∏o˝enia. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje si´
za opini´ pozytywnà.

3. Wydanie opinii negatywnej jest mo˝liwe tylko
w przypadku ra˝àcego naruszenia planu finansowego
przez Dyrektora i tylko w przypadku, gdy po dwukrot-
nym wezwaniu przez Rad´ do zaprzestania naruszania
planu naruszenia dalej mia∏y miejsce. Wraz z wyda-
niem negatywnej opinii Rada formu∏uje zalecenia na
rok nast´pny.

4. Po uzyskaniu opinii Rady Dyrektor przedk∏ada
sprawozdanie do zatwierdzenia ministrowi.

5. W przypadku wydania przez Rad´ negatywnej
opinii dotyczàcej sprawozdania Rada mo˝e wystàpiç
do ministra z wnioskiem o odwo∏anie Dyrektora. Od-
powiednià uchwa∏´ Rada podejmuje wi´kszoÊcià
2/3 g∏osów.

Rozdzia∏ 5

Przepisy koƒcowe

§ 22. 1. Wszelkich zmian w statucie dokonuje mini-
ster z w∏asnej inicjatywy za zgodà Rady, na wniosek
Dyrektora za zgodà Rady lub na wniosek Rady.

2. Zmian w statucie dokonuje si´ w formie zarzà-
dzenia i og∏asza w Monitorze Polskim.
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Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143,
poz. 1199) og∏asza si´, ˝e stawka odsetek za zw∏ok´ od
zaleg∏oÊci podatkowych, poczynajàc od dnia 1 wrze-

Ênia 2005 r., wynosi 12 % kwoty zaleg∏oÊci w stosunku
rocznym.

Minister Finansów: w z. J. Neneman
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OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 1 wrzeÊnia 2005 r.

w sprawie stawki odsetek za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatkowych

———————
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).


