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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. 

o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 493) 

 

 

U S T A W A   z dnia  30 czerwca 2005 r. O KINEMATOGRAFII (Dz. U. z 2016 r. poz. 438) 

 

Art. 28. 

1. Działalność w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie 

kinematografii prowadzi [Filmoteka Narodowa] <państwowa instytucja kultury 

wyspecjalizowana w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w 

dziedzinie kinematografii> oraz filmoteki regionalne. 

2. Do zadań [Filmoteki Narodowe] <państwowej instytucji kultury wyspecjalizowanej w 

zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie 

kinematografii> należy w szczególności: 

1)   gromadzenie i zabezpieczanie: 

a)  materiałów negatywowych, kopii wzorcowych oraz innych archiwalnych kopii 

filmowych filmów polskich, 

b)  archiwalnych kopii filmowych filmów niebędących filmami polskimi, jeżeli filmy te 

mają istotne znaczenie dla polskiej kultury, nauki lub życia społecznego; 

2)   wypracowywanie metodologii archiwizacji filmów polskich i polskiej dokumentacji 

historyczno-filmowej; 

3)   gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej produkcji filmów i 

rozpowszechniania filmów; 

4)   upowszechnianie kultury filmowej, w tym udostępnianie zasobów sztuki filmowej; 

5)   gromadzenie zbiorów bibliotecznych oraz eksponatów dotyczących historii filmu i 

kinematografii; 

6)   prowadzenie katalogu dzieł filmowych; 

7)   współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami; 

8)   działalność kulturalno-oświatowa oraz wydawnicza. 



- 2 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. [Filmoteka Narodowa] <Państwowa instytucja kultury wyspecjalizowana w zakresie 

ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii> 

udostępnia Instytutowi zgromadzone materiały filmowe, w tym materiały wyjściowe i 

promocyjne, w celu wykorzystania ich do działalności określonej w ustawie lub w 

statucie. Wysokość opłat za udostępnianie materiałów określi minister w drodze 

zarządzenia. 

4. Samorządy lokalne mogą tworzyć filmoteki regionalne w formie samorządowych instytucji 

kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 

2015 r. poz. 337 i 1505). Zakres działania filmotek regionalnych określa ust. 2, ze 

szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturalnego kinematografii w regionie. 

5. Do działalności [Filmoteki Narodowej] <państwowej instytucji kultury 

wyspecjalizowanej w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w 

dziedzinie kinematografii> i filmotek regionalnych w zakresie państwowego zasobu 

archiwalnego, określonej w ust. 2 pkt 1-3, stosuje się ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446 oraz z 2016 r. 

poz. 352). 

[Art. 29. 

Filmoteka Narodowa otrzymuje na swoją działalność dotację budżetową. Przychodami 

Filmoteki Narodowej są także przychody z dystrybucji filmów, do których przysługują jej 

autorskie prawa majątkowe oraz opłaty wynikające ze świadczonych usług.] 

 

Art. 30. 

Producent filmu przekazuje nieodpłatnie [Filmotece Narodowej] <państwowej instytucji 

kultury wyspecjalizowanej w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w 

dziedzinie kinematografii> jeden egzemplarz nieeksploatowanej kopii każdego 

wyprodukowanego filmu oraz materiały dokumentacyjne związane z produkcją filmu, w 

szczególności scenariusz, listę montażową i dialogową, fotosy, plakaty, listę napisów i 

materiały reklamowe - w terminie 30 dni po zakończeniu produkcji, nie później jednak niż w 

dniu rozpoczęcia dystrybucji filmu. 
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U S T A W A   z dnia 16 lipca 1987 r. O PAŃSTWOWYCH INSTYTUCJACH 

FILMOWYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 1387 oraz z 2016 r. poz. 2260)  

 

Art. 26a. 

Do likwidacji i upadłości państwowej instytucji filmowej stosuje się odpowiednio ustawę z 

dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384 oraz 

z 2015 r. poz. 1322), z tym że: 

1)   likwidacja państwowej instytucji filmowej polega na zadysponowaniu składnikami 

materialnymi i niematerialnymi tej instytucji na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki 

Filmowej, z zastrzeżeniem pkt 5, i wykreśleniu państwowej instytucji filmowej z rejestru 

instytucji filmowych, o którym mowa w art. 22, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 

wierzycieli. Jeżeli wierzycielem likwidowanej państwowej instytucji filmowej jest Skarb 

Państwa - wierzytelności te z dniem podjęcia decyzji o likwidacji umarza się; 

2)   likwidacja państwowej instytucji filmowej, z zastrzeżeniem pkt 3, może nastąpić na 

wspólny wniosek dyrektora i rady pracowniczej państwowej instytucji filmowej. Decyzje 

o likwidacji podejmuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego; 

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 - instytucja ta podlega likwidacji z 

inicjatywy ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 

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

5)   z dniem postawienia w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości państwowej instytucji 

filmowej autorskie prawa majątkowe przysługujące tej instytucji stają się nieodpłatnie 

własnością [Filmoteki Narodowej] < państwowej instytucji kultury wyspecjalizowanej 

w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie 

kinematografii, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

kinematografii (Dz. U. z 2016 r. poz. 438 oraz z 2017 r. poz. …)>. 

 

Art. 27a. 

1. Do państwowych instytucji filmowych oraz spółek powstałych w wyniku komercjalizacji 

państwowych instytucji filmowych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 
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sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 

2016 r. poz. 981, 1174 i 2260), z tym że: 

1)   komercjalizacji państwowej instytucji filmowej dokonuje minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z własnej inicjatywy lub na wspólny 

wniosek dyrektora i rady pracowniczej państwowej instytucji filmowej; 

2)   wpływy ze zbycia akcji spółki powstałej w wyniku komercjalizacji państwowej 

instytucji filmowej są przychodami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej; 

3)   o sporządzeniu aktu komercjalizacji państwowej instytucji filmowej powiadamia się 

Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który ma prawo wglądu w 

dokumentację rachunkową i księgi handlowe spółki powstałej z przekształcenia 

państwowej instytucji filmowej oraz przysługuje mu prawo zgłaszania uwag i 

występowania z wnioskami dotyczącymi spraw tej spółki - w czasie, gdy Skarb 

Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem tej spółki; 

4)   z dniem sporządzenia aktu komercjalizacji państwowej instytucji filmowej instytucję 

tę wykreśla się z rejestru. 

1a. Do zbywania akcji spółki powstałej w wyniku komercjalizacji państwowej instytucji 

filmowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259), z tym że: 

1)   w razie zbycia akcji spółki powstałej w wyniku komercjalizacji państwowej instytucji 

filmowej zasoby sztuki filmowej zgromadzone w tej spółce stają się nieodpłatnie 

własnością [Filmoteki Narodowej] <państwowej instytucji kultury 

wyspecjalizowanej w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w 

dziedzinie kinematografii, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o kinematografii> i podlegają przekazaniu jej; 

2)   zbyciu nie podlegają autorskie prawa majątkowe do filmów wyprodukowanych do 

dnia 31 grudnia 1989 r. przysługujące spółce powstałej w wyniku komercjalizacji 

państwowej instytucji filmowej - w takim przypadku prawa te stają się nieodpłatnie 

własnością Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej; 

3)   na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

Rada Ministrów może w formie uchwały udzielić zgody na inny niż publiczny tryb 

zbycia udziałów lub akcji spółki powstałej w wyniku komercjalizacji państwowej 

instytucji filmowej poprzez ich nieodpłatne wniesienie do Polskiego Instytutu Sztuki 

Filmowej, który ma obowiązek je zbyć w terminie 12 miesięcy od dnia wniesienia, w 
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tym nieodpłatnie na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w celu prowadzenia 

działalności kulturalnej. 

2. Przepisy ust. 1 nie naruszają praw twórców wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), 

w szczególności dotyczących nowych pól eksploatacji. 

 

Art. 27b. 

Do likwidacji lub upadłości spółki powstałej w wyniku komercjalizacji państwowej instytucji 

filmowej stosuje się, odpowiednio ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.) albo ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. - 

Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.), z tym że z dniem 

postawienia w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości: 

1)   jednoosobowej spółki Skarbu Państwa: 

a)  zasoby sztuki filmowej zgromadzone w tej spółce stają się nieodpłatnie własnością 

[Filmoteki Narodowej] <państwowej instytucji kultury wyspecjalizowanej w 

zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie 

kinematografii, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

kinematografii> i podlegają jej przekazaniu, 

b)  autorskie prawa majątkowe przysługujące tej spółce stają się nieodpłatnie własnością 

Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej; 

2)   jednoosobowej spółki jednostki samorządu terytorialnego: zasoby sztuki filmowej 

zgromadzone w tej spółce oraz autorskie prawa majątkowe jej przysługujące stają 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. 
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U S T A W A    z dnia 7 listopada 1996 r. O OBOWIĄZKOWYCH EGZEMPLARZACH 

BIBLIOTECZNYCH (Dz. U. poz. 722, z 2003 r. poz. 1188, z 2008 r. poz. 1056 oraz z 2012 r. 

poz. 1529) 

 

Art. 6. 

[Filmotece Narodowej w Warszawie] <Państwowej instytucji kultury wyspecjalizowanej 

w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii, o 

której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 

2016 r. poz. 438 oraz z 2017 r. poz. …)> przekazuje się po jednym egzemplarzu kopii filmu 

kinowego i telewizyjnego. Obowiązek ten ciąży na producencie filmu. Przepisy art. 2 ust. 1 

oraz art. 3 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 8. 

1. Kto uchyla się od obowiązku przekazania uprawnionej bibliotece lub [Filmotece 

Narodowej w Warszawie] <Filmotece Narodowej w Warszawie” zastępuje się 

wyrazami „państwowej instytucji kultury wyspecjalizowanej w zakresie ochrony 

narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii, o której mowa w 

art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii> egzemplarza 

obowiązkowego, podlega karze grzywny. 

2. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przepisów o postępowaniu 

w sprawach o wykroczenia. 

 

 

 

 

 


