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Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. 

Opinia do ustawy o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 

prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury 

w państwowe instytucje kultury  

(druk nr 814) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem ustawy jest określenie zasad i trybu przekształcania 

jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr 

kultury w państwowe instytucje kultury. 

Zgodnie z art. 3 ustawy w państwową instytucję kultury będzie mogła być 

przekształcona spółka prowadząca działalność z wykorzystaniem dóbr kultury, z których 

korzystanie w sposób nienastawiony na osiągnięcie zysku leży w interesie publicznym, 

w celach: 

1) trwałej ochrony dóbr kultury; 

2) upowszechniania dóbr kultury ze względu na znaczenie dla dziedzictwa kulturowego 

oraz walory estetyczne i poznawcze; 

3) udostępniania dóbr kultury do celów działalności artystycznej lub edukacyjnej. 

Przekształcenie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w państwową instytucję kultury 

wymagać będzie: 

1) podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia przez walne zgromadzenie (art. 5 pkt 1 

i art. 6 ust. 1); 

2) wystąpienia przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa z wnioskiem 

o przekształcenie do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego (art. 5 pkt 2 i art. 7); 
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3) sporządzenia aktu przekształcenia przez ministra właściwego do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 5 pkt 3 i art. 8 ust. 1); 

4) wydania aktu o utworzeniu państwowej instytucji kultury oraz nadania jej statutu przez 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 5 pkt 4 

i art. 8 ust. 2); 

5) wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców (art. 5 pkt 5 i art. 9 ust. 1); 

6) wpisania państwowej instytucji kultury do rejestru instytucji kultury przez ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 5 pkt 6 i art. 9 

ust. 2). 

W myśl art. 9 ust. 3 dniem przekształcenia spółki w państwową instytucję kultury będzie 

dzień dokonania wpisu państwowej instytucji kultury do rejestru instytucji kultury.  

Zgodnie z art. 10 państwowa instytucja kultury utworzona w trybie opiniowanej ustawy 

z dniem przekształcenia wstąpi we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem była 

przekształcana spółka, w szczególności pozostanie podmiotem zezwoleń, koncesji i ulg, 

przyznanych spółce przed dniem przekształcenia, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu 

zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowić będzie inaczej. 

Z dniem przekształcenia pracownicy przekształcanej spółki staną się pracownikami 

utworzonej instytucji kultury, z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy 

(art. 11 ust. 1). 

Na stanowisko dyrektora utworzonej instytucji kultury minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powoła prezesa zarządu przekształcanej spółki, 

który będzie zajmował to stanowisko do czasu powołania dyrektora zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

albo do czasu powierzenia zarządzania tą instytucją osobie fizycznej lub prawnej w trybie tej 

ustawy, jednak nie dłużej niż przez rok (art. 11 ust. 2). 

Opiniowana ustawa nowelizuje ponadto ustawę z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych 

instytucjach filmowych (art. 14) oraz ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (art. 15). 

Zmiany w ustawie o państwowych instytucjach filmowych polegają w szczególności na 

wskazaniu, że:  
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1) w przypadku podjęcia decyzji o prywatyzacji spółki powstałej w wyniku komercjalizacji 

państwowej instytucji filmowej zasoby sztuki filmowej zgormadzone w tej spółce staną 

się nieodpłatnie własnością Filmoteki Narodowej i zostaną jej przekazane (art. 27a ust. 1 

pkt 2); 

2) zbycie przez Polski Instytut Sztuki Filmowej udziałów lub akcji skomercjalizowanych 

państwowych instytucji filmowych, może nastąpić nieodpłatnie także na rzecz jednostki 

samorządu terytorialnego w celu prowadzenia działalności kulturalnej (art. 27a ust. 1 

pkt 7); 

3) z dniem postawienia w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości jednoosobowej spółki 

Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji państwowej instytucji filmowej 

zasoby sztuki filmowej zgromadzone w tej spółce staną się nieodpłatnie własnością 

Filmoteki Narodowej, a majątkowe prawa autorskie - własnością Polskiego Instytutu 

Sztuki Filmowej, zaś w przypadku postawienia w stan likwidacji lub ogłoszenia 

upadłości jednoosobowej spółki jednostki samorządu terytorialnego zasoby sztuki 

filmowej oraz autorskie prawa majątkowe jej przysługujące staną się mieniem 

samorządowej instytucji kultury utworzonej w celu upowszechniania kultury filmowej, 

o ile organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi o ich przekazaniu 

do dnia postawienia spółki w stan likwidacji lub ogłoszenia jej upadłości (art. 27b). 

Zmiana w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej polega na 

dodaniu przepisu, zgodnie z którym instytucja kultury utworzona w wyniku połączenia lub 

podziału innych instytucji kultury albo przekazana jednostce samorządu terytorialnego wstąpi 

we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem była łączona, dzielona albo przekazywana 

instytucja kultury (art. 25a ust. 1). Zgodnie zaś z art. 25a ust. 2 organizator likwidowanej 

instytucji kultury wstąpi we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem była 

likwidowana instytucja. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (art. 16). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r. Projekt ustawy 

(druk sejmowy nr 2790) pochodził z przedłożenia poselskiego i był przedmiotem prac 

Komisji Kultury i Środków Przekazu. Na etapie prac sejmowych wprowadzono zmiany 

polegające w szczególności na: doprecyzowaniu przepisu dotyczącego zasad powoływania 
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dyrektora utworzonej instytucji kultury (art. 11 ust. 2 i 3), a także wskazaniu, że w przypadku 

postawienia w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości jednoosobowej spółki jednostki 

samorządu terytorialnego powstałej w wyniku komercjalizacji państwowej instytucji 

filmowej zasoby sztuki filmowej zgormadzone w tej spółce oraz majątkowe prawa autorskie 

jej przysługujące staną się mieniem samorządowej instytucji kultury utworzonej w celu 

upowszechniania kultury filmowej, o ile organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego postanowi o ich przekazaniu w drodze uchwały podjętej do dnia postawienia 

spółki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości (art. 14 pkt 2; art. 27b pkt 2 ustawy 

o państwowych instytucjach filmowych). 

Wprowadzono również szereg zmian o charakterze doprecyzowującym przepisy 

i techniczno-legislacyjnym. 

Ustawa została uchwalona w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu Komisji 

(druk sejmowy nr 2888). 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) W przepisie art. 4 ustawodawca podjął próbę określenia wzajemnych relacji pomiędzy 

ustawą o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących 

działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury, a ustawą 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wskazując iż ta ostatnia będzie 

stosowana również w przypadku instytucji kultury utworzonej w trybie określonym 

w opiniowanej ustawie. Analiza art. 4 prowadzi do wniosku, iż przepis ten narusza 

wynikający z § 4 ust. 4 Zasad techniki prawodawczej zakaz formułowania przepisów 

nakazujących stosowanie innych aktów normatywnych.  

Należy mieć także na względzie, iż przepis ten może prowadzić do błędnej 

interpretacji. Fakt wymienienia w art. 4 jedynie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej może sugerować, że do państwowych instytucji kultury 

utworzonych na mocy opiniowanej ustawy nie będzie się stosować innych aktów 

prawnych aniżeli opiniowana ustawa i ustawa o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (że ustawodawca pośrednio inne akty wyłącza). Taka 

interpretacja nie wydaje się zgodna z wolą ustawodawcy. Niemniej należy pamiętać, iż 

sposób sformułowania przepisu może determinować jego interpretację. Prawodawca, 
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chcąc być lojalnym wobec adresata powinien dążyć do jednoznaczności interpretacyjnej 

formułowanych przez siebie rozstrzygnięć. 

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że ustawa o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej znajdzie zastosowanie do państwowych instytucji kultury 

utworzonych na mocy opiniowanej ustawy bez względu na to czy ustawodawca o tym 

przypomni czy też nie, należałoby rozważyć wyeliminowanie art. 4. 

Propozycje poprawek: 

skreśla się art. 4; 

w art. 11 w ust. 2 po wyrazach „działalności kulturalnej” dodaje się wyrazy „(Dz. U. z 2012 r. 

poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423)”; 

 

2) W myśl art. 6 ust. 3 pkt 2 uchwała walnego zgromadzenia w sprawie przekształcenia 

spółki w państwową instytucję kultury powinna zawierać w szczególności zgodę na 

przekształcenie spółki w państwową instytucję kultury. Przepis ten może sugerować, 

że podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie spółki w sprawie przekształcenia 

wymaga dodatkowo zgody innego aniżeli walne zgromadzenie podmiotu/organu. Taka 

interpretacja przepisu, jak się wydaje, nie jest zgodna z intencją ustawodawcy. 

Mając na uwadze, że podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia spółki 

w państwową instytucję kultury przez walne zgromadzenie stanowi wyraz woli i zgody 

spółki na jej przekształcenie, dążąc jednocześnie do wyeliminowania ewentualnych 

wątpliwości interpretacyjnych, proponuje się skreślenie pkt 2 w art. 6 w ust. 3. 

Propozycja poprawki: 

w art. 6 w ust. 3 skreśla się pkt 2; 

 

3) Przepis art. 8 ust. 1 przewiduje, że minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego dokonuje przekształcenia spółki w państwową instytucję 

kultury. Z przepisu tego wynika, że nastąpi zmiana formy prawnej istniejącej osoby 

prawnej. Zgodnie zaś z art. 8 ust. 2 po sporządzeniu aktu przekształcenia spółki 
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w państwową instytucję kultury minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego będzie obowiązany wydać akt o utworzeniu państwowej 

instytucji kultury oraz nadać jej statut. W związku z tym przepisem nasuwa się pytanie 

o celowość regulacji, która przewiduje konieczność sporządzenia przez ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego obok aktu 

o przekształceniu również aktu o utworzeniu państwowej instytucji kultury oraz nadania 

jej statutu. Wydaje się, że wystarczającym dla osiągnięcia celu zamierzonego przez 

ustawodawcę byłoby sporządzenie przez ministra aktu przekształcenia spółki 

w państwową instytucję kultury, który stanowiłby jednocześnie akt kreujący państwową 

instytucję kultury w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej.  

 

4) Przepis art. 10 przesądza jednoznacznie, że państwowa instytucja kultury utworzona 

w trybie określonym w opiniowanej ustawie, z dniem przekształcenia, wstępuje we 

wszystkie stosunki prawne, których podmiotem była przekształcana spółka, 

w szczególności pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały 

przyznane spółce przed dniem przekształcenia, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu 

zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Skoro ustawodawca wskazuje, że 

państwowa instytucja kultury wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których 

podmiotem była przekształcana spółka to doprecyzowanie przepisu poprzez 

zastosowanie formuły „bez względu na charakter prawny tych stosunków” jest 

niecelowe. Wskazana część przepisu nie zawiera wartości normatywnej i w związku 

z tym należy rozważyć jej wyeliminowanie z ustawy (por. § 11 Zasad techniki 

prawodawczej). 

Podobna uwaga dotyczy art. 15 wprowadzającego zmiany w ustawie 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (art. 25a ust. 1 i 2).  

Propozycje poprawek: 

w art. 10 skreśla się wyrazy „bez względu na charakter prawny tych stosunków,”; 

w art. 15, w art. 25a w ust. 1 i 2 skreśla się wyrazy „bez względu na charakter prawny tych 

stosunków,”; 
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5) Przepis art. 11 ust. 2 i 3 wymaga zmian o charakterze ujednolicającym terminologię 

ustawy. 

Propozycje poprawek: 

w art. 11 w ust. 2 i 3 wyrazy „zarządzania instytucją kultury” zastępuje się wyrazami 

„zarządzania utworzoną instytucją kultury”; 

w art. 11 w ust. 2 i 3 skreśla się wyraz „przepisów”; 

 

6) Przepis art. 25a dodawany do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (art. 15 opiniowanej ustawy) przewiduje, że instytucja kultury utworzona 

w trybie art. 18 ust. 1 (tj. w wyniku połączenia lub podziału instytucji kultury) albo 

art. 20 ust. 1 (tj. w wyniku podziału instytucji kultury) wstępuje we wszystkie stosunki 

prawne, których podmiotem była łączona albo dzielona instytucja. Regulacja ta budzi 

wątpliwość w zakresie sformułowanych odesłań. W związku z tym, że przepis art. 18 

dotyczy powstania instytucji kultury zarówno w wyniku przeprowadzenia procedury 

połączenia jak i podziału instytucji kultury, powstaje pytanie dlaczego ustawodawca 

zdecydował się na sformułowanie odesłania również do art. 20 ust. 1, który dotyczy 

podziału instytucji kultury. Być może intencją ustawodawcy jest wyłączenie stosowania 

dodawanego przepisu art. 25a w sytuacji podziału polegającego na wyłączeniu 

z instytucji kultury wyodrębnionej jednostki lub jednostek organizacyjnych w celu (…) 

utworzenia nowej instytucji kultury w oparciu o pracowników i mienie tej jednostki lub 

jednostek, uregulowanej w art. 20 ust. 2. W celu wyeliminowania ewentualnych 

wątpliwości interpretacyjnych kwestia ta powinna być wyjaśniona, zaś odesłanie 

sformułowane w art. 25a ust. 1 doprecyzowane w kierunku wskazanym przez 

ustawodawcę.  

Propozycje poprawek: 

w art. 15, w art. 25a w ust. 1 wyrazy „w trybie określonym w art. 18 ust. 1” zastępuje się 

wyrazami „w trybie określonym w art. 19 ust. 1”; 
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albo 

w art. 15, w art. 25a w ust. 1 skreśla się wyrazy „albo art. 20 ust. 1”. 

 

 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Starszy legislator 


